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Diplomityö tutkii kodin aihepiiriä ja nuorisokotinuorten kanssa toteutettua 
projektia, jossa nuoret ovat pohtineet arkkitehtuurin avulla omaa suhdet-
taan kotiin osallistavan sisustus- ja remonttiprojektin kautta. Työn tavoittee-
na on avata kodin käsitettä, taustoittaa, perustella sekä analysoida toteutet-
tua projektia ja sen lähtökohtia sekä arvioida projektin onnistumista.

Tutkimusmenetelminä ovat olleet kvalitatiivinen tutkimus nuorten kanssa 
toteutetun projektin pohjalta ja kodin teoreettinen tarkastelu. Kotia on 
käsitelty fenomenologisesta näkökulmasta ihmisen kokemuksen ja merki-
tyksien kautta.

Nuorten kanssa toteutettu projekti oli toimintamalli, jossa arkkitehtuurin 
keinoin pystyttiin käsittelemään laajasti kotia ja sen eri osa-alueita. Projek-
tissa tutustuttiin kodin käsitteeseen ja pohdittiin nuorten omaa kotia unel-
makodin, keskustelujen, mallintamisen sekä oman asunnon suunnittelun, 
sisustamisen ja remontoinnin avulla. Itsenäistymässä olevat 17-vuotiaat 
nuoret kokivat projektin auttaneen kotiutumista nuorisokodin harjoitte-
luasuntoihin ja myös nuorisokodin mielestä projektista oli hyötyä nuorten 
kotiutumiselle asuntoihin ja heidän itsenäistymisprosessilleen. Projektin 
avulla nuoret pystyivät reflektoimaan oman kodin merkitystä itselleen ja 
hyvinvoinnilleen.

Nuorten kokemuksista projektin aikana saatiin vahvistusta näkemykselle, 
että kodin ymmärtämisen, luomisen ja itse tekemisen prosessi voi vahvistaa 
positiivisia kokemuksia kodista ja voimaannuttaa nuoria arjessaan.
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This thesis studies the phenomenon of home and a participatory home im-
provement project where youth home youths reflect their own relationship 
with home by means of architecture. The aim is to examine the concept of 
home and to provide a background against which to argue and analyze the 
project and its success.

The methods used were qualitative research and a literary review of re-
search into home. The approach is phenomenological focusing on experi-
ence and meaning.

The participatory project made it possible to discuss and reflect the many 
aspects of home by the means of architecture. The youths learned about 
the notion of home and studied their own home through their dream 
home, discussions, modelling and the planning and execution of a renova-
tion project. The 17-year-old participants as well as the youth home em-
ployees thought that the project provided a better sense of home for the 
youth in their new apartments and helped them in the process of becom-
ing more independent. The project provided the youth means to reflect 
what home means to them and their well-being.

The experiences from the project provided evidence that understanding, 
creating and building your own home can strengthen a positive sense of 
home and empower the youth in their everyday life.
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Uudet taulut ja viherkasvit viimeistelivät uudistunutta asuntoa.
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Toisen nuoren asuntoon rajattiin verhoilla ja kalusteilla tila nukkumista varten.



Johdanto
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Diplomityöni lähti liikkeelle ideasta toteuttaa työ johonkin työpaikkani Las-
ten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin projektiin liittyen. Suoritin Arkissa 
siviilipalveluksen vuonna 2016, jonka jälkeen olen jatkanut monipuolisia 
töitä arkkitehtuurikasvatuksen parissa. 

Arkissa olen muun muassa opettanut omia taiteen perusopetuksen arkki-
tehtuuriryhmiä, vetänyt erilaisia työpajoja kouluissa ja muualla, ohjannut 
majanrakennus- ja tietokonemallinnusleirejä, päässyt osallistumaan Arkin 
opetussuunnitelman tekoon sekä toteuttanut itsenäisesti nuorisokotinuor-
ten kanssa projektin, jota tämä diplomityö käsittelee. Aikaisemmat työni 
Arkissa ovat antaneet tärkeää kokemusta lasten ja nuorten kanssa työs-
kentelystä, jonka pohjalta pystyin suunnittelemaan ja toteuttamaan tämän 
projektin. 

Diplomityöni aiheeksi valikoitui ”Asunnosta kodiksi – nuorisokotilasten voi-
maannuttaminen oman asunnon sisustusprojektin kautta” nimellä kulkeva 
projekti, jonka tarkoituksena oli käsitellä kodin teemaa nuorisokotinuorten 
kanssa ja toteuttaa käytännönläheinen sisustus- tai remonttiprojekti nuor-
ten asunnoissa ja tätä kautta vahvistaa heidän identiteettiään ja auttaa 
itsenäistymisprosessissa. 

Arkin rehtori Pihla Meskanen oli saanut idean ja hakenut rahoitusta nuo-
risokotilasten kanssa toteutettavalle projektille, jonka tarkoituksena oli 
pilotoida ja kehittää toimintamalli, jossa arkkitehtuurin, oman kodin sekä 
oman osallistumisen kautta pyritään lisäämään mahdollisesti vaikeassa 
tilanteessa olevan nuoren hyvinvointia. 

Arkki sai projektin toteutukselle apurahan Taiteen edistämiskeskukselta 
vuodelle 2017. Arkin ja apurahan asettamat ehdot projektin toteutukselle 
olivat projektin toteuttaminen pienen ryhmän kanssa nuoria, jotka ovat 
itsenäistymisvaiheen kynnyksellä, ja siirtymässä nuorisokodista harjoittelu-
kotiin. Nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen pyrittäisiin projektissa oman tilan 
haltuunottamisen kautta, oman asunnon sisustussuunnittelun sekä remon-
toinnin ja sisustamisen avulla.



9

Suunnittelin itse projektin aikataulun sekä sisällön niin, että lopuksi olisi 
tarkoitus toteuttaa sisustus- tai remonttiprojekti asunnoissa. Toteutuksen 
budjetti ja se, että remontit oli tarkoitus toteuttaa yhdessä nuorten kanssa, 
vaikutti myös projektin suunnitteluun. Arkki on maksanut minulle palkkaa 
projektin toteutuksesta, mutta itse diplomityön kirjoittaminen ja tekeminen 
ei kuulunut Arkilta saamaani työnkuvaan, vaikka diplomityön tekeminen 
projektista oli alusta asti tavoitteena.

Diplomityöni koostuu nuorten kanssa tehdyn projektin suunnittelusta, 
toteuttamisesta, selostuksesta ja analysoinnista sekä kodin teorioita va-
likoivasti avaavasta teoriaosasta. Diplomityössäni avaan myös arkkiteh-
tuurikasvatuksen ja osallistavan suunnittelun roolia teorian ja käytännön 
yhdistäjänä. Olen työssä pohtinut kodin olemusta omana paikkana, osana 
syvintä olemustamme, ja toisaalta kiinnittänyt verhokiskoja kattoon sängyn 
ympärille, rakentaen toisen nuoren asuntoon hänen omaa nukkumiskul-
maustaan, pesäänsä.

Toivoakseni työ avaa arkkitehtuurin ja kodin suhdetta sekä herättää ajatuk-
sia siitä, mitä kaikkea koti voi olla. Projekti tuo myös esille arkkitehdin mo-
nipuolista osaamista sekä arkkitehtuurin laaja-alaisuutta ja antaa esimerkin 
arkkitehtien mahdollisuudesta toimia laajemmin työelämän ja yhteiskun-
nan eri alueilla.

Lisäksi toivon, että työstä on hyötyä vastaavanlaisten projektien suunnit-
telussa myös tulevaisuudessa. Projekti on auttanut nuoria kotiutumaan 
paremmin harjoitusasuntoihinsa, käsittelemällä nuorten henkilökohtaista 
suhdetta kotiin ja mahdollistaen oman asunnon personalisointia, suunnitte-
lua ja muokkausta.
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Toinen nuorista keksi toteuttaa unelmoimansa betoniseinän asuntoonsa koriste-
maalien avulla.



Asunnosta aineettomaan kotiin 
– kodin eri merkityksiä
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Diplomityön teoriaosuudessa avaan kodin käsitettä sekä nostan esille 
projektin kannalta mielenkiintoisina pitämiäni näkökulmia kodista. Projek-
tiosuuden käytännönläheisyyden vastakohtana tutustun teoriaosuudessa 
kodin aineettomiin puoliin ja toisaalta niiden yhteyteen fyysisen ympäristön 
kanssa sekä kodin tunteen syntymisen mekanismeihin.

Kodin tarkastelussa olen rajannut näkökulman ihmislähtöiseen fenomeno-
logiseen tutkimukseen, jossa tutkitaan ihmisen kokemuksellista suhdetta 
maailmaan, ja tässä tapauksessa kotiin, sekä siihen sisältyviä merkityksiä. 
Tärkeimpiä käsitteellisiä työkaluja ovat siis kokemus ja merkitys. Samaa nä-
kökulmaa on käyttänyt esimerkiksi arkkitehti ja professori Juhani Pallasmaa 
(1936-) kirjoittaessaan kodin aihepiiristä. 

Fenomenologisen näkökulman lisäksi perustan työtäni ympäristöpsyko-
logiseen näkemykseen ihmisestä aktiivisena osana ympäristöään, jossa 
ympäristö ja ihmiset ovat jatkuvassa dynaamisessa prosessissa keskenään. 
Ihminen vaikuttaa ympäristöönsä, joka taas puolestaan vaikuttaa ihmiseen.

Työtä tehdessäni olen käyttänyt seuraavia hypoteeseja hyväkseni:

1. Ihmisellä on tarve muokata omaa elinympäristöään ja löytää paikkansa: 
koti maailmassa.  

2. Kodin syntymistä voidaan tukea ja sen syntymisellä ja vahvistamisella on 
positiivisia vaikutuksia yksilölle. 

3. Kodin käsitteen, merkityksien ja mekanismien ymmärtäminen auttaa niin 
arkkitehteja paremman ympäristön ja suunnitteluprosessin suunnittelussa 
kuin ihmisiä oman ympäristönsä tekijöinä.

Tutkimuskysymyksiksi muodostui:

1. Parantaako positiivinen kokemus kodista ja vahva kodintunne ihmisen 
hyvinvointia? 

2. Onko nuorten kanssa toteutettu kotiprojekti hyvä ja positiivinen toiminta-
malli, joka on lisännyt nuorten valmiuksia ja hyvinvointia? 
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Tärkeimpinä lähdeaineistoina olen työni pohjalla käyttänyt arkkitehti ja 
professori Juhani Pallasmaan (1936-) artikkelia kodin fenomenologiasta, 
kodittomuuden tutkimukseen erikoistuneen sosiaalipolitiikan tutkijan Shel-
ley Mallettin (1960-) laajaa artikkelia kodin käsitteestä, sekä australialaisen 
arkkitehtuurikriitikon ja arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun professori 
Kim Doveyn (1951-) tekstejä kodista ja paikasta.

Myös arkkitehtuurin parissa vaikuttaneiden ympäristöpsykologien Seppo 
Auran, Liisa Horellin (1941-) ja Kalevi Korpelan (1960-) kirjoittama kirja, 
Ympäristöpsykologian perusteet, on ollut keskeinen lähde ja auttanut ym-
märtämään kodin tutkimuksen laajaa kenttää.

Lisäksi olen saanut mielenkiintoisia näkemyksiä kodin aihepiiriin kirjailijoi-
den, kuten Taiye Selasi (1979-), Pico Iyer (1957-) ja Akiko Busch (1953-), 
teksteistä ja luennoista, joissa välittyy huomioita kodin hienovaraisista ja 
henkilökohtaisista sävyistä.
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Kerroin nuorille myös omasta kodistani. Kuvassa oma huoneeni.
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Taustaoletukset ja lähtökohdat
”Ympäristöllä on kaikkiaan suuri psykologinen merkitys yksilölle. Se voi tu-
kea yksilön sisäistä eheyttä monella tavalla tai se voi uhata ja vaikeuttaa 
minuuden rakentumista.” (Aura, Horelli, Korpela 1997, s. 54)

Kodin laajaan ja monisyiseen käsitteeseen tutustuessani itseäni auttoi ym-
päristöpsykologiaan tutustuminen, erilaisten ihmis- ja ympäristökäsityksien 
sekä taustaoletuksien hahmottaminen ja tiedostaminen. Siksi avaan niitä 
hieman myös tässä diplomityössä. 

Ympäristöpsykologit Aura, Horelli ja Korpela määrittelevät ympäristöpsyko-
logian seuraavalla tavalla teoksessa Ympäristöpsykologian perusteet: Ym-
päristöpsykologia tutkii ihmisen ja hänen elinympäristönsä suhdetta, joka 
sisältää fyysisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja symbolisen ympäristön. (Aura, 
Horelli, Korpela 1997, s.15) Kaikki nämä puolet ovat vahvasti läsnä myös 
kodissa.

Ympäristöpsykologian taustaoletukset ihmisen olemuksesta ja hänen ympä-
ristösuhteensa luonteesta on jaettu, teoksessa Ympäristöpsykologian pe-
rusteet, seuraavaan viiteen tapaan, joissa tutkimusasetelmat ja näkökulmat 
eroavat toisistaan:

Piirreteoreettisessa (trait) näkökulmassa ihmisen toiminta ohjautuu lähinnä 
hänen sisäisten piirteidensä perusteella, jolloin ympäristön merkitys jää 
vähemmälle tarkastelulle.

Vuorovaikutuspainotteisessa (interactional) näkökulmassa ihmisen toiminta 
määräytyy sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena, 
jolloin ympäristöä tietoisesti muokkaamalla voidaan säädellä ja ennakoida 
ihmisten käytöstä.

Organismisessa (organismic) näkökulmassa psykologiset ja ympäristölliset 
tekijät ovat monimutkaisissa, molemminsuuntaisissa suhteissa keskenään, 
yhtenäisessä järjestelmässä, jolla on omat periaatteensa ja pyrkimys järjes-
telmän tasapainon ylläpitämiseen.
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Transaktionaalisessa (transactional) näkökulmassa ihminen on tavoitteelli-
nen, ympäristöään aktiivisesti muokkaava toimija. Toiminnalla on sisäinen 
ja ulkoinen puoli, jotka ovat jatkuvassa dynaamisessa prosessissa keske-
nään. Ympäristö ja ihminen ovat saman kokonaisuuden tai prosessin erotta-
mattomia osia, joita ei voi määrittää ilman toista.

Fenomenologisessa lähestymistavassa, keskitytään ihmisten kokemuksiin, 
ajatuksiin ja merkityksiin ympäristöstään sekä heidän yksilölliseen suhtee-
seen ja tulkintaan siitä, eli ihmisen kokemukselliseen suhteeseen maail-
maan. (Aura, Horelli, Korpela 1997, s.17-21)

Näistä taustaoletuksista mielenkiintoisimmat ja diplomityön projektiosuu-
den kannalta tärkeimmät taustaoletukset ovat transaktionaalinen ja 
fenomenologinen lähestymistapa, jossa korostuvat ihminen aktiivisena ja 
dynaamisena toimijana ympäristön kanssa, sekä hänen omat kokemuksen-
sa, näkemyksensä ja ajatuksensa.

Myös eri alat lähestyvät eri tavoilla ja omista näkökulmistaan kodin aihetta. 
Arkkitehtuurissa, ehkä yleisemminkin, näkyy mielestäni myös taiteellinen, 
runollinen tai tunnelmallinen lähestymistapa, joka luottaa intuitioon ja 
kokemukseen. Näkökulma sivuaa fenomenologista lähestymistapaa, tosin 
se on erittäin subjektiivinen eikä välttämättä edes pyri objektiivisuuteen. 

Tärkeää on myös, erityisesti tämän diplomityön kannalta, ihmisen elämän-
vaiheiden erityispiirteiden tiedostaminen. Ihmisellä on eri kehitysvaiheissa 
ja eri-ikäisenä erilaisia tapoja rakentaa minuuttaan ja omaa ympäristösuh-
dettaan. Nuoruuden tuomat muutokset kääntävät nuoren huomion itseen-
sä ja omaan ympäristösuhteeseensa. Nuori alkaa irtautua välittömästä ym-
päristöstään ja osallistumaan monenlaisiin toimintajärjestelmiin, perheen 
ja koulun lisäksi esimerkiksi harrastuksiin, vapaa-ajan porukoihin ja kulutuk-
seen. (Aura, Horelli, Korpela 1997, s. 67, 78)

Vaikka nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä ja yksilölliset erot ovat aina 
suuria, on koti kuitenkin nuorelle tyypillisesti tärkeä, turvaa ja yhteisyyden 
kokemuksia antava paikka, johon vaikuttavat kuitenkin esimerkiksi vanhem-
pien voimavarat. (Aura, Horelli, Korpela 1997, s. 79) 
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Nuoruuteen tai varhaisaikuisuuteen kuuluu myös itsenäistyminen ja omaan 
kotiin muuttaminen. Nuorisokodissa asuvilla nuorilla voi olla epätavallinen 
tai hankala suhde kotiin, mutta heillä on myös samanlaisia ajatuksia ja toi-
veita kodista kuin kenellä tahansa nuorella. Itsenäistymässä olevien 17-vuo-
tiaiden nuorten kanssa toteutettu projekti auttaa nuoria pohtimaan omaa 
suhdettaan kotiin, otollisena hetkenä heidän elämässään.

Toinen projektiin osallistuneista nuorista maalaamassa olohuoneensa seinää.
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Koti 

1. paikka, jossa ihminen asuu
2. talo tai muu asumus
3. perhe tai muu ryhmä, joka asuu talossa tai muussa paikassa
4. yhden tai useamman ihmisen, perheen, vakinainen asunto, 
talo tai paikka
5. henkilön maa, kaupunki, synnyinpaikka, lapsuuden asuin-
paikka, itselleen rakas paikka 
6. ihmisen tai eläimen ympäristö, elinympäristö tai elinpiiri
7. paikka, jossa jokin on keksitty, perustettu tai kehitetty: 
Amerikka on baseballin kotimaa
8. majoitus-, hoito-, ym. laitos tai sen rakennus. Lepokoti, 
matkustajakoti, poikakoti, toipilaskoti, vanhainkoti, koulukoti, 
päiväkoti, lastenkoti, nuorisokoti.
9. toinen koti (paikka, oman kodin lisäksi, jossa voi tuntea 
olonsa hyväksi ja kotoisaksi) 
10. olla kuin kotonaan jonkin kanssa (tuntea aihepiiri hyvin)

(Mallet 2004, s.62) (Kielitoimiston sanakirja 1, 2017)
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Kodin käsitteestä ja määritelmistä
Koti on rakennus, fyysinen paikka, jossa ihminen asuu ja elää. Koti voi olla 
kaupunki tai synnyinpaikka, se voi olla talo tai laitos, kuten lastenkoti. Koti 
voi myös tarkoittaa omaa perhettä tai hyvää olotilaa. Koti voi olla lapsuu-
denkodin tuoksu tai lempilaulu. Koti voi tarkoittaa useita eri asioita ja sitä 
käytetään erilaisissa yhteyksissä ja konteksteissa. 

Vaikka käytämme kodin käsitettä jokapäiväisessä elämässämme, emme 
usein pysähdy miettimään mitä sillä tarkoitamme. Kodin moniulotteinen 
käsite pitää sisällään niin fyysisiä kuin aineettomia puolia, eikä kodin käsit-
teellä ole yksiselitteistä määritelmää. Edellisellä sivulla olevaan listaan on 
koottu eri sanakirjojen kodin määritelmiä, joiden moninaisuus ja hienova-
raiset erot kuvaavat hyvin kodin käsitteen laajaa ja monitahoista olemusta.

Muun muassa kodittomuutta tutkinut kriminologian ja rikosoikeuden leh-
tori Julia Wardhaugh näkee, omissa ja muiden tekemissä haastatteluissa 
kodista ja kodittomuudesta, yksilöllisiä näkemyksiä ja kertomuksia, jotka 
kuitenkin resonoivat muiden kokemusten kanssa. Jokaisella on oma subjek-
tiivinen kodin käsite, joka on samalla ainutlaatuinen ja yleismaailmallinen. 
(Wardhaugh 1999, s.92) Kaikille yhteisen kodin kokemuksen yksilöllisyys ja 
henkilökohtaisuus tekee sen tutkimisesta kuitenkin haasteellista.

Sosiaalipolitiikan tutkija Shelley Mallet avaa kodin käsitettä kattavassa kir-
jallisuuskatsauksessa, jossa hän on tutustunut eri alojen tutkimukseen ja 
näkökulmiin kodista. Aihe on ihmisille merkityksellinen, koti herättää meis-
sä tunteita, ja on samaan aikaan myös vaikeaselkoinen sekä moniulotteinen 
käsite. Siksi kodin tutkimukseen ja kirjallisuuteen kannattaa suhtautua vara-
uksella ja tutustua tarkasti siihen, mitä kodilla tarkoitetaan ja mitkä tarkoi-
tukset ja motivaatio ovat tutkimuksen tai tekstin taustalla.  Kodin merkitys 
ja tutkimus riippuvat aina valituista lähtökohdista ja näkökulmista. Se miten 
koti nähdään ja määritellään tiettynä hetkenä, riippuu myös historiallisesta 
ja sosiaalisesta kontekstista. (Mallet 2004, s.62, 84)
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Tässä diplomityössä olen käsitellyt laajasti kodin eri merkityksiä, koska ha-
lusin nuorten kanssa tuoda esille erilaisia näkemyksiä kodista ja herättää 
ajatuksia omasta kodin käsityksestä ja tuoda esille kodin puolia, joita ei 
välttämättä ole tullut ajatelleeksi. Ilman oikeita termejä ja käsitteitä kodin 
tarkempi pohtiminen ja siitä puhuminen on vaikeaa. Vaikka kodin kokemus 
ja kodin tekeminen on meille kaikille yhteinen prosessi, on se varmasti 
usein tiedostamatonta. Meillä saattaa olla tarkkoja vaatimuksia tai mielty-
myksiä kodillemme, mutta emme välttämättä osaa kertoa mistä ne tulevat. 
Projektin myötä siihen osallistuneet nuoret pystyivät paremmin sanallisesti 
ilmaisemaan omaa suhdettaan kotiin.

Arkkitehdille kodin määrittely ja ymmärtäminen antavat apuvälineen ja 
keinon päästä sisälle arkkitehtuurin ja elämän merkityksiin. Ymmärtä-
mällä mekanismeja ja tapoja, joilla koti voi syntyä pystytään tekemään 
ihmislähtöisempää ja merkityksellisempää suunnittelua ja arkkitehtuuria. 
Osallistavan suunnittelun kannalta koti herättää kysymyksen asukkaan mer-
kityksestä ja roolista arkkitehtuurissa. Koti, vahvemmin kuin asunto, pitää 
aina sisällään myös asukkaan. Mielenkiintoista on myös miten nuorten ta-
pauksessa oman kodin ja ympäristön parempi ymmärrys tai tiedostaminen 
vaikuttavat kodin prosessiin. Jonkin tietyn vastauksen löytymisen sijaan 
tärkeämpää on ajattelun avautuminen ja oman kodin pohtiminen.
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Projektin lopussa nuoret valitsivat kolme sanaa kuvailemaan kotia.
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Pohdintoja kodin merkityksistä
Käytännönläheinen ja selkeä jaottelu kodin eri osa-alueista löytyy KOTA - 
Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n kehittämästä arjen hallinnan mallista, 
joka myös yhdistää hyvin, useissa lukemissani artikkeleissa esille nousseita, 
erilaisia puolia kodista.

Arjen hallinnan mallin ajatuksena on, että erilaisten kodin osa-alueiden ym-
märtämisen ja hallitsemisen kautta voimme parantaa elämänhallintaamme. 
Koti järjestää arkipäiväämme ja käytämme sitä apuna itsesäätelyssämme. 
Mallin avulla parannetaan yksilön elämänlaatua ja mahdollistetaan yksilön 
identiteetin ja itsetunnon kehittyminen arjen hallinnan kautta, jossa lähtö-
kohtana on luoda ja tiedostaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuut-
ta tuova tila, eli koti. (Kivelä, Lempinen 2009, s. 12-13)

Mallissa kodin käsite on jaettu neljään eri osa-alueeseen (kaavio s. 23). 
Fyysiseen kotiin, yksilön mielensisäiseen kotiin ja identiteettiin, sosiaalisiin 
suhteisiin ja vuorovaikutukseen muiden kanssa sekä kodin rutiineihin. (Ki-
velä, Lempinen 2009, s. 13-17) Kodin eri osa-alueet limittyvät toisiinsa ja 
luovat yhdessä yksilölle kodin kokemuksen.

Arjen hallinnan malli on sosiaalipedagoginen työväline, jonka tarkoitus on 
tukea nuorten elämänhallintaan tähtäävää ryhmätoimintaa. Mallissa koti 
on hyvän elämän ja turvallisuuden metafora, henkilökohtainen tai ryhmän 
yhteinen tila, jossa on hyvä olla. Tila voi olla asunto tai mikä tahansa muu 
tila ja sen luominen on edellytys ryhmän (tai yksilön) kehitykselle ja kasvul-
le. (Kivelä, Lempinen 2009, s. 10-12) 

Nuorisokotinuorten kanssa toteuttamassani projektissa on sama ajatus 
oman kodin vahvistamisesta ja luomisesta, jonka avulla nuorten identiteet-
tiä ja itsenäistymistä tuetaan. Arjen hallinnan malli painottuu ryhmän toi-
mintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä yhteisen tilan luomiseen, 
kun taas nuorten kanssa toteutetussa projektissa tutkitaan omaa henkilö-
kohtaista suhdetta kotiin arkkitehtuurin avulla. Painotus on siis fyysisempi 
ja keskittyy aineettoman ja fyysisen kodin suhteeseen. Projektissa omaa 
kotia muokkaamalla pohditaan kodin muita puolia ja sitä miten kodin ai-
neettomat puolet näkyvät asunnossa. 
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Arjen hallinnan mallissa koti on apuväline parempaan elämänhallintaan ja hyvän 
elämän löytämisen. Koti on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka limittyvät toisiinsa 
arkipäivässämme.

SISÄINEN KOTI
Merkitysten hallinta

KODIN VUOROVAIKUTUS
Suhteiden hallinta

ARJEN 
HALLINTA

FYYSINEN KOTI
Ympäristön hallinta

KODIN YLLÄPITO
Rutiinien hallinta
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Mielensisäinen koti ja identiteetti

Koti voidaan nähdä erottamattomana osana ihmisen identiteettiä ja ihmise-
nä olemista. Ja kodin tekeminen ihmiselle ominaisena tai jopa välttämättö-
mänä osana ihmisyyttä. (Mallet 2004, s.83) Vaikka kodin pohtiminen osana 
ihmisyyttä vie ajatukset hyvin perustavanlaatuisiin filosofisiin kysymyksiin 
ihmisenä olemisen olemuksesta (joihin en tässä diplomityössä pysty vastaa-
maan), herättävät ne myös mielenkiintoisia ajatuksia kodin aineettomasta 
olemuksesta ja ominaisuuksista.

Arkkitehti Kim Dovey näkee kodin osana ihmistä tai konseptina, jonka avulla 
yksilö järjestää maailmaansa ja identiteettiään. Koti on se ydin ja osa meitä, 
joka yhdistää olemisemme eri puolet toisiinsa eheäksi ja merkitykselliseksi 
kokonaisuudeksi. Koti järjestää maailmaamme tilallisesti, ajallisesti sekä so-
siaalisten suhteiden ja kulttuurin kautta (kaavio s. 25). Koti on merkityksien 
verkko, jonka kautta olemme yhteydessä maailmaan ja jonka kautta raken-
namme omaa identiteettiämme. Koti orientoi ja yhdistää meitä mennee-
seen ja tulevaan, fyysiseen ympäristöön sekä sosiaaliseen maailmaamme. 
(Dovey 1985, s. 35-44)

Koti on meille turvallinen, oma paikkamme, jossa pystymme olemaan va-
paita ja oma itsemme. Se, että ihmisellä on hyvä olla ja hän on kotonaan, 
on voimavara, joka antaa yksilölle mahdollisuuden katsoa tulevaisuuteen, 
peilata menneisyyttä, tavoitella unelmia ja kasvaa ihmisenä. (Dovey 1985, 
s. 43) (Kivelä, Lempinen 2009, s. 12) Käänteisesti kodittomuus tai se, että 
yksilöllä on fyysisesti tai psyykkisesti paha olla, vie paljon energiaa. Tällöin 
yksilöllä on vähemmän resursseja kehittyä tai tavoitella unelmiaan.
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Koti yhdistää meidät fyysiseen maailmaan ja luo järjestystä, eheyttä ja merkityksiä 
paikan kokemukseen. Esimerkiksi muistot, unelmat, perhe ja itsellemme tärkeät 
paikat yhdistyvät kokemukseemme kodista.
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Nuoret pitivät piirtämisestä. Toiseen asuntoon hankittiin muun muassa piirustushar-
rastusta varten olohuoneeseen pöytä, jonka nuori maalasi ja tuunasi itse. 
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Kodin rituaalit ja rutiinit

Psykologit Carol Werner, Irwin Altman (1930-) ja Diana Oxley käsittelevät 
kodin ajallista olemusta kirjoittamassaan artikkelissa, jossa kuvataan elä-
män ja kodin hahmottumista tapahtumien ketjuna. Tapahtumien tärkeys, 
skaala, tahti ja rytmi järjestävät tapahtumia ja antavat niille merkityksen. 
Näiden tekijöiden kautta hahmotamme elämänvaiheita, tapahtumia, ta-
poja, rituaaleja sekä rutiineja ja järjestämme ne kokonaisuudeksi, joka on 
elämämme. Rituaalit ja rutiinit jäsentävät ja järjestävät elämäämme, luovat 
merkityksiä ja jatkuvuuden tunnetta. Tavat voivat olla lähes tiedostamat-
tomia toimintoja, jotka olemme saattaneet oppia jo lapsuudessamme. Ne 
voivat olla meille hyvin tärkeitä ja niitä voi olla vaikea muuttaa. (Werner, 
Altman, Oxley 1985, s. 6-8)

Tapahtuman tärkeys vaikuttaa kokemuksen merkittävyyteen, mutta myös 
skaala järjestää kokemustamme. Jokin asia voidaan kokea yksittäisenä ta-
pahtumana, kun taas ajan myötä hahmotamme jonkin ajanjakson tiettynä 
kokonaisuutena tai jopa elämänvaiheena. Esimerkiksi lapsuus, asuminen 
tietyssä paikassa tai suhde tietyn henkilön kanssa voidaan kokea vaihee-
na, jonka avulla hahmotetaan ja järjestetään omaa elämää. Tahti ja rytmi 
kuvaavat tapahtumien nopeutta ja säännöllisyyttä. Esimerkiksi syntymäpäi-
vät, vuodenajat, lomat tai syöminen ovat eri vauhdilla ja rytmillä toistuvia 
tapahtumia, rituaaleja, rutiineja ja tapoja, joiden kautta myös kodin tunne 
syntyy. (Werner, Altman, Oxley 1985, s. 9-16)

Jos tavat ja rutiinit ovat arkipäiväisempiä tapahtumia, tiedostamattomia ja 
tiedostettuja, ovat rituaalit niitä kaikkein merkittävimpiä tapahtumia, joissa 
sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset kohtaavat henkilökohtaiset mielty-
myksemme. Aikuistumisen rituaali, omaan kotiin muuttaminen tai vierai-
den kutsuminen omaan kotiin ovat kaikki tapahtumia, jotka ovat täynnä 
opittuja sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. 

Koti on meille tuttu ympäristö ja paikka, jossa vietämme päivittäin aikaa, 
kunnes se on meille jotain itsestään selvää ja tiedostamatonta. (Dovey 
1985, s. 37) Kodiksi voi muodostua asunto tai kaupunki, jossa vietämme 
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aikaa ja johon tutustumme ja totumme. Monet kotiin liittyvät ominaisuu-
det, kuten turvallisuus, ymmärrettävyys tai ystävät muodostuvat ajan myö-
tä vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa, jossa elämme. Tavat, rutiinit 
ja rituaalit ovat niitä mekanismeja, joiden kautta olemme vuorovaikutuk-
sessa ympäristömme kanssa ja ylläpidämme kotiamme. 

Kokemuksemme tietyssä paikassa synnyttävät kodin tunteen ajan kuluessa, 
mutta myös menneet paikat ja tapahtumat vaikuttavat siihen, miten koem-
me kodin. Ihmiset pyrkivätkin usein valitsemaan samantyyppisen asunnon 
tai asuinpaikan kuin se, missä lapsuudessaan ovat eläneet. (Aura, Horelli, 
Korpela 1997, s. 60) Kaupunkiin muuttaneet saattavat haaveilla omasta ta-
losta ja pihasta tai muusta omaan lapsuudenkotiin liittyvästä ominaisuudes-
ta tai muistosta, kun taas kaupunkilainen ei voi kuvitella muuttoa maalle.

Koti voi olla asunto, talo, naapurusto, kaupunki, valtio, yhteisö, kulttuuri tai 
muu paikka tai alue, jonka kokee merkitykselliseksi ja tutuksi. Matkustaessa 
tai muuttaessamme uuteen paikkaan näkyvä muutos, kuten uudet tavat, 
ihmiset tai kulttuuri avartavat maailmankuvaamme, mutta samalla saatam-
me kokea koti-ikävää ja tarvetta palata kotiin, tuttuun ja turvalliseen ympä-
ristöön. Koti tai tieto mahdollisuudesta palata kotiin ovat voimavara, jonka 
avulla voimme myös kotiutua uusiin paikkoihin. Jos tiedämme esimerkiksi 
matkustaessa palaavamme pian kotiin, suhtaudumme eri tavalla esimer-
kiksi asioihin, joita tavallisesti pitäisimme itsestään selvinä tai välttämättö-
minä. Jos lähdemme kotoa pysyvästi, saatamme tuoda tai etsiä itsellemme 
tuttuja tapoja tai rituaaleja uudesta ympäristöstämme. 

Kodin vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset suhteet ja kulttuuri ovat tärkeä osa kotia. Usein koti nähdään 
perheen tai muun ryhmän talona tai muuna paikkana, joka järjestää hei-
dän yhteistä elämäänsä. Koti on myös valtiollisen säätelyn kohde, perhe 
voidaan nähdä tuotannollisena yksikkönä, jonka pohjalle yhteiskunta raken-
tuu. Lisäksi perinteiset perheen ja kodin mallit, vaikuttavat kodin rakentee-
seen ja sosiaalisiin suhteisiin. Esimerkiksi sukupuoli, voi vaikuttaa perheen-
jäsenten rooleihin kotona. (Aura, Horelli, Korpela 1997, s. 69-79)
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Vaikka länsimaalaisessa kulttuurissa koti nähdään usein ydinperheen asu-
muksena tai tavoiteltavana ideologiana, ovat kodin ja perheen erilaiset 
muodot myös laajentuneet. (Mallet 2004, s. 74) Esimerkiksi uusioperhe tai 
yhteisöllinen asuminen kimppakämpässä ovat uudenlaisia asumistapoja ja 
koteja. Perheen lisäksi kotiin kuuluvat myös muut sosiaaliset suhteet, kuten 
ystävät.

Projektiin osallistuneet nuoret ovat asuneet nuorisokodissa, joka on myös 
omanlaisensa sosiaalinen ympäristönsä. Vaikka tässä projektissa ei tutkittu 
tarkemmin nuorten taustoja tai syitä, miten he olivat tulleet nuorisokotiin, 
voi olla, että heidän vuorovaikutuksessa perheen tai lapsuudenkodin kanssa 
on ollut haasteita.

Fyysinen koti

”Koti kenties ei olekaan lainkaan arkkitehtoninen ilmiö, vaan psykologinen, 
psykoanalyyttinen ja yhteiskuntatieteellinen.” (Pallasmaa 1994, s. 15) 

Arkkitehti Juhani Pallasmaa jakaa kodin kolmenlaisiin henkisiin tai symbo-
lisiin osatekijöihin, jotka saavat fyysisiä ilmentymismuotoja ihmisten ym-
päristössä esimerkiksi paikkojen, ihmisten ja esineiden kautta. (Pallasmaa 
1994, s. 20)

Ensimmäisenä osatekijänä on tiedostamaton bio-kulttuuritaso, jolla Pal-
lasmaa tarkoittaa ihmiselle luontaisia ja automaattisia tuntemuksia ja 
kokemuksia, jotka yhdistyvät kodin tuntemukseen. Esimerkiksi tulisijan tai 
tulen tuoma lämpö ja turva ovat Pallasmaan mukaan aina olleet osa kotia 
ja yhdistyvät kotiin luontaisesti. Toisena osatekijänä on yksilöllinen elämä 
ja identiteetti, jotka tarkoittavat esimerkiksi muisto- ja perintöesineitä, joi-
den kautta omaa itseään sidotaan kotiin. Viimeisenä osatekijänä sosiaaliset 
symbolit taas ovat kulttuurin ilmentymiä, joilla halutaan osoittaa ulkopuoli-
sille esimerkiksi varakkuutta, koulutusta tai yhteiskunnallista asemaa. (Pal-
lasmaa 1994, s. 20)
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Tärkeää kodissa ovat ne asiat, jotka ihminen kokee merkityksellisiksi. Toi-
selle kodin tärkein asia voi olla isoäidin virkkaama peitto, toiselle merkityk-
sellistä on saada asua omakotitalossa samaan tapaan kuin lapsuudessa, ja 
kolmannelle kodin tunne yhdistyy omaan rakkaaseen tai perheeseen.

Transaktionaalisessa maailmankuvassa ihmisen ja ympäristön suhde ovat 
toisistaan erottumattomia eikä yhtä voi määritellä ilman toista. Samaan 
tapaan kodin sisäinen ja ulkoinen puoli määrittävät toinen toisiaan. Kodin 
aineettomat puolet ovat aina yhteydessä fyysisiin ja päinvastoin. Nuorten 
kanssa toteutetussa projektissa on pohdittu näitä suhteita ja yhteyksiä 
nuorten omissa kodeissa ja elämissä.

Koti dynaamisena prosessina

Kodin monet ominaisuudet hahmottuvat selkeästi ja saavat merkityksensä 
vastakohtiensa kautta. Turvallisuus – vaarallisuus, yksityisyys – julkisuus, 
sisäpuoli – ulkopuoli, järjestys – kaaos, koti – matka, minä – muut (kaavio s. 
31). Se, että koti antaa meille suojaa ja turvaa, saa suurimman merkityksen-
sä, kun ulkona myrskyää tai tarvitsemme ystävämme tukea. Kotiin palaami-
nen tuntuu parhaimmalta, kun olemme olleet kauan poissa.

Koti on dynaaminen prosessi, joka elää koko ajan. Sisällämme oleva koti 
muuttuu ja kehittyy kokemuksiemme myötä itsemme kanssa ja saa fyysisiä 
ilmenemismuotoja sekä juurtuu kaupunkeihin, paikkoihin, asuntoihin, ih-
misiin ja esineisiin. Kodin avulla ihminen järjestää maailmaa abstrakteista 
käsitteistä ja ajatuksista käytännön arkipäivään. Koti on paikka, jonne pala-
taan takaisin, ja jonka avulla pystytään säätelemään omaa suhdetta ympä-
ristöön ja muihin ihmisiin. Koti on jotain, jonka ymmärrämme.

Kotiin identifioituminen vie aikaa ja liian nopeat tai suuret muutokset naa-
purustossa tai kaupungissa, esimerkiksi asuinalueen purkaminen ja täysin 
uuden alueen rakentaminen sen paikalle, voi vaikuttaa kodin tunteeseen 
tai vaikeuttaa kodin syntyä. Historian unohtaminen, byrokraattinen tai tun-
teeton suunnittelu ja jatkuvuuden tunteen katoaminen voi aiheuttaa myös 
kodin tunteen katoamisen. (Dovey 1985, s. 55-57) Uuteen paikkaan muu-
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Kodin erilaiset ominaisuudet hahmottuvat usein vastakohtiensa kautta. Ne myös 
muistuttavat kodin dynaamisesta olemuksesta ja jatkuvasta muutkosesta. Kodin 
tunne riippuu tilanteesta. Joskus saatamme kaivata matkalle pois kotoa ja joskus 
toivoisimme pääsevämme oman kodin turvaan.
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Toisen asunnon sisutukseen hankittiin uusia kehyksiä, joiden sisältöä 
pohdittiin pitkään valokuvista julisteisiin. Lopulta nuori keksi leikata 
vanhan taulunsa (taustalla) paloiksi ja kehystää ne uusiin kehyksiin.
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tettaessa, kodin tunteen syntyminen voi kestää aikansa. Se löytyy tutuista 
paikoista, muistoista, kohtaamisista, mielikuvista ja kokemuksistamme ajan 
kanssa.

Samaan tapaan myös nopeat muutokset kodin muilla osa-alueilla voivat 
vaikuttaa kodin tunteeseen ja omaa suhdetta kotiin täytyy mukauttaa uu-
teen tilanteeseen tai se täytyy löytää uudelleen. Esimerkiksi, jos omassa 
perheessä tapahtuu yllättävä muutos, voi se vaikuttaa niin fyysiseen kotiin 
kuin psyykkiseen kotiin ja kodin tunteeseen.

Kirjailija Pico Iyer (1957-) pohtii kodin ja ihmisten elämän muutosta glo-
baalistuvassa maailmassa. Nykyään yli 244 miljoonaa ihmistä asuu toisessa 
maassa kuin missä he ovat syntyneet. (Yhdistyneet kansakunnat 1, 2016) 
Tässä maailmassa yhä useammat ihmiset eivät enää löydä merkityksiä ja 
identiteettiään traditioista ja menneisyydestä vaan suuntaavat katseensa 
tulevaisuuteen ja nykyhetkeen. (Ted talk 1, 2013)

Intialaista alkuperää oleva, Englannissa lapsuutensa viettänyt ja nykyisin 
Yhdysvalloissa sekä Japanissa asuva Iyer näkee kodin prosessina, se on sitä, 
joka menee syvimmälle sisällesi, lempilaulusi, se mistä eniten välität, rak-
kaasi. Koti on se paikka, jossa tulet omaksi itseksesi, jonne palaat paikallesi. 
Se on jotain, mikä jokaisen täytyy löytää ja Iyer muotoileekin uudestaan 
kysymyksen mistä olet kotoisin (where do you come from) muotoon minne 
olet menossa (where are you going). (Ted talk 1, 2013)

Koti voi siis tarkoittaa esimerkiksi fyysistä ympäristöä missä asumme, mie-
lensisäistä ajatusmaailmaamme ja identiteettiä, sosiaalisia suhteita sekä 
omia tapojamme ja kulttuurisia rituaaleja. Koti on henkilökohtainen ko-
kemus ja osa meitä itseämme. Se on kuitenkin aina dynaaminen prosessi, 
joka muuttuu meidän mukanamme.

“Emme voi koskaan palata paikkaan, löytääksemme sen täysin samanlai-
sena kuin sen jätimme. Jokin jossakin on aina muuttunut, eikä vähiten oma 
itsemme.” (Selasi 2014. Oma käännös.)
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Uudet seinävaatteet olivat tärkeä osa toisen  asunnon sisustusta.
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Ihmisen tarve muokata tila omakseen
Personalisoinnilla tai yksilöllistämisellä tarkoitetaan ympäristön tai tilan, 
esimerkiksi asunnon, tekemistä omakseen. Sille annetaan henkilökohtainen 
leima ja siitä tehdään minuuden jatke. Tilaan ja ympäristöön identifioidu-
taan ja niistä tulee osa identiteettiämme. Ympäristöllä on suuri psykologi-
nen merkitys ja se voi tukea minuutta sekä yksilön sisäistä eheyttä tai toi-
saalta uhata ja vaikeuttaa minuuden rakentumista. (Aura, Horelli, Korpela 
1997, s. 54)

Tällä tavalla asunnostakin tulee ajan myötä koti. Ennen muuttoa asuntoa 
saatetaan remontoida mieleisekseen, uudessa asunnossa tavarat ja huo-
nekalut asettuvat pikkuhiljaa paikoilleen tiettyyn järjestykseen ja sopivana 
hetkenä uutta asuntoa voidaan juhlia tupaantuliaisilla. Kaikki nämä proses-
sit ovat asunnon personalisointia, jotka juurruttavat ihmisen paikkaan ja 
muuntavat asunnon kodiksi. Muistot, tavarat, sosiaaliset suhteet ja rutiinit 
muovautuvat uuteen ympäristöön ja ympäristöä voidaan muokata niille so-
pivaksi. Se milloin jostakin paikasta tulee koti, on yksilöllinen ja ainutlaatui-
nen prosessi, eikä tarkkaa hetkeä kodin syntymiselle pysty määrittelemään.

Ympäristön muokkaaminen ja siihen identifioituminen on ihmiselle omi-
naista. Lapset muokkaavat ympäristöään esimerkiksi rakentamalla majoja, 
joiden kautta luodaan omia paikkoja ja tiloja. Aikuisenakin oman asunnon, 
talon tai pihan järjestely ja muokkaaminen luovat merkityksiä ja tunnesitei-
tä ympäristöömme. 

Ympäristön personalisointi ja ihmisen vuorovaikutussuhde ympäristöönsä 
tukee ensimmäistä hypoteesiani ihmisen tarpeesta muokata omaa elinym-
päristöään ja löytää koti. Kodin käsite voidaankin nähdä juuri tämän pyrki-
myksen tuotteena. Ihminen pystyy vaikuttamaan fyysiseen ja psyykkiseen 
ympäristöönsä ja pyrkii löytämään itselleen hyvän olotilan eli kodin, johon 
kaikki muut paikat ja maailma suhteutetaan.
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Aina ihmisen ja ympäristön suhde ei kuitenkaan muodostu merkitykselli-
seksi. Tämä voi johtaa ongelmiin niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan 
kannalta. Ihminen, joka ei koe asuntoa kodikseen, saattaa tuntea itsensä 
kodittomaksi, ja ihminen joka ei koe itseään osaksi kaupunkitilaa, saattaa 
esimerkiksi rikkoa ja tuhota sitä.

Äärimmäisessä esimerkissä hyväksikäyttö, väkivalta tai se, että joutuu tu-
kahduttamaan omaa itseään, voi johtaa tilanteeseen, jossa oma asunto tai 
koti tuntuu enemmän vankilalta kuin kodilta. Tällöin jokapäiväinen elämäm-
me muuttuu sietämättömäksi ja tilanteesta pois päästäessä saattaa tuntea 
itsensä kotoisammaksi, vaikka olisi ilman fyysistä kotia. (Wardhaugh 1999, 
s. 91, 95, 98-101)

Juhani Pallasmaa puhuu ihmisen (ja arkkitehtuurin) vieraantumisesta 
itsestään ja maailmasta kotia käsittelevässä artikkelissaan Identiteetti, inti-
miteetti ja kotipaikka - huomioita kodin fenomenologiasta. Merkityksettö-
myys, konkreettisuuden puute ja vaikeasti käsitettävät konseptit uhkaavat 
koko nykyaikaista elämänmuotoamme, Pallasmaa sanoo. (Pallasmaa 1994, 
s. 24)

Myös australialainen arkkitehti Kim Dovey pohtii kotia ja kodittomuutta 
käsittelevässä artikkelissaan samaa aihetta ja erityisesti niitä ongelmia, joita 
syntyy kun ihminen unohdetaan arkkitehtuurin keskiöstä. Samaa teemaa ja 
nykynuorten kasvutilannetta tarkastellaan myös Auran, Horellin ja Korpelan 
Ympäristöpsykologian perusteet kirjassa.

Viime vuosisadan modernistinen arkkitehtuuri unelmoi teknologian, teollis-
tumisen ja massatuotannon mahdollisuuksista tarjota korkealaatuista asu-
mista kaikille. Rationaalinen, yleismaailmallinen, tekninen sekä kaikkialle ja 
kaikille sopiva ajatus asumisesta kuitenkin sivuutti täysin ihmisen ja kodin 
merkityksen sekä kotiutumisen prosessin, perinteet, paikalliset traditiot 
ja historian, aiheuttaen suuria sosiaalisia ja psykologisia ongelmia. (Dovey 
1985, s. 59)
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Taidehistorian professori Kirsi Saarikangas (1960-) pohtii asumisen historiaa 
ja nykyajan asumista kirjassa Asunnon muodonmuutoksia : puhtauden es-
tetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Modernin aatteen myötä 
asuminen yhdenmukaistui, normittui ja standardisoitui ja tuli poliittisen 
säätelyn kohteeksi, muotoutuen nykyään lähes itsestään selvänä pidetyksi 
perheasunnon malliksi (keittiö, makuuhuoneet, olohuone, kylpyhuone, 
WC). (Saarikangas 2002, s. 9) 

Ihmisten voi kuitenkin olla vaikea identifioitua teollisesti tuotettuihin asun-
toihin, jotka toteuttavat toisten, kuten rakennusliikkeiden, arkkitehtien 
ja viranomaisten sanelemia asuntoratkaisuja. Tällaiset standardiratkaisut 
sopivat joskus asukkaiden tarpeisiin ja toisinaan eivät. (Aura, Horelli, Kor-
pela 1997, s.58) Nykyään asukkaiden mielipiteitä halutaan kuitenkin ottaa 
enemmän huomioon rakentamisessa (Juntto 2007, s.107), esimerkiksi osal-
listavan suunnittelun muodossa.

Myös asunnon hallintamuoto vaikuttaa kodin syntyyn ja kotiin liitettäviin 
merkityksiin. Sini Haapasalmen aluetieteen Pro Gradu-tutkielma, Tampe-
reen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitokselle, tutkii asunnon hallintamuo-
don merkitystä kodin kokemisessa.

Tutkielmassa todetaan, että omistusasunnossa asuvat kotiutuvat vuok-
ralaisia varmemmin ja nopeammin ja että koti rakentuu eri asioista sen 
omistusmuodoista riippuen. Vuokralainen kokee asuntonsa kodikseen 
omien tavaroidensa ja pitkän asumisajan seurauksena tapahtuneen kiin-
tymisen myötä, kun taas osakkeenomistajalle koti muodostuu varmuuden 
ja pysyvyyden tunteista, omista tavaroista, kodin muokattavuudesta sekä 
fyysisestä omistamisesta. Lisäksi vuokra-asuminen nähdään asunnosta vie-
raannuttavana tekijänä ja kodin muodostumista hankaloittaa siihen liitetty 
epävarmuus sekä rajalliset vaikutusmahdollisuudet omaa asuntoa koskevis-
sa asioissa. (Haapasalmi 2007, s. 57-60) Nuorisokotinuorten asema voidaan 
nähdä vuokralaisia vastaavana, tai sitäkin epävarmempana ja väliaikaisena 
asumismuotona. 
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Uusiin kehyksiin tuunattu taulu toisen asunnon olohuoneessa.
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Kirjailija Akiko Busch (1953-) puhuu järjestyksen löytämisen (finding a sense 
of fit) tärkeydestä pluralistisessa ja kaoottisessa maailmassamme. Hän ver-
taa suunnitteluprosessia ja kirjoittamista tapoina järjestää maailmaa, mo-
lemmissa on tarkoituksena löytää asioille paikka ja järjestys. Busch näkee 
suunnitteluprosessin tarkoituksena etsiä järjestystä ihmisten, paikkojen ja 
asioiden välillä ja samalla fyysisten, moraalisten ja sosiaalisten ulottuvuuk-
sien välillä. (Busch 1999, s.25-26) Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa 
ja järjestämään maailmaansa ymmärrettäväksi ja mielekkääksi.

Arkkitehtuuri ja ympäristö voi osaltaan olla tukemassa tätä prosessia ja 
mahdollistaa merkitysten löytymistä. Rakentamalla ja tekemällä, esimer-
kiksi omaa kotiamme, luomme itsellemme ymmärrettävää järjestystä 
maailmaan. Vaikka löydämme elämäämme merkityksiä ja identifioidumme 
monenlaisiin asioihin, ihmisiin, ryhmiin ja mielikuviin, on rakennettu ym-
päristö aina tärkeä osa elämäämme ja identiteettiämme. Se pystymmekö 
identifioitumaan omaan ympäristöömme ja kotiimme vaikuttaa jokapäiväi-
seen elämäämme.

Arkkitehtuuri voi osaltaan tukea tätä yksilöllistämisen tai kotiintulon pro-
sessia. Mukautuva arkkitehtuuri suvaitsee ja rohkaisee yksilöllistämiseen 
ottaen huomioon asukkaan identiteetin, muistot ja unelmat, kun taas ihmi-
sen ja elämän unohtava arkkitehtuuri torjuu yksilöllistämisen. (Pallasmaa 
1994, s. 24) Nykyajan asunnot keskittyvät täyttämään ihmisten fyysiset 
tarpeet, mutta unohtavat ihmisen psyykkiset tarpeet. (Pallasmaa 1994, s. 
15) Pallasmaa tarjoaa kotia ikään kuin vastaiskuna vieraantumiselle. Kotia 
tutkimalla päästään niiden aiheiden ja sellaisen arkkitehtuurin pariin, jotka 
tukevat ihmisenä olemista ja vahvistavat todellisuuden tunnettamme.

Toista ja kolmatta hypoteesiani tukevat ylläolevat esimerkit kodin ja arkki-
tehtuurin suhteesta. Ymmärtämällä kodin käsitettä ja syntymekanismeja, 
arkkitehtuurilla voidaan tukea kodin syntymistä ja sen positiivisia vaikutuk-
sia ihmiselle. Vastaavasti kodittomuudesta tai kodittomuuden tunteesta voi 
seurata yksilölle ja yhteiskunnalle ongelmia. Arkkitehtuurilla ja ympäristöllä 
on merkittävä rooli ihmisen psyykkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa.
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Etsimme yhdessä projektien toteutukseen tarvittavat tavarat ja tuotteet.

Arkkitehtuurikasvatus 
ja osallistava suunnittelu



Arkkitehtuurikasvatus 
ja osallistava suunnittelu
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”Arkkitehdin osuus ihmisen tukemisessa täydentyy erityisesti siksi, että hän 
säätelee ja on luomassa ympäristön laatuominaisuuksia ja merkityssuhtei-
ta, jotka ovat aina ja varmasti läsnä kaikkien yksilöiden elämäntilanteissa.” 
(Aura, Horelli, Korpela 1997, s.55)

Tässä kappaleessa käsitellään arkkitehtuurikasvatusta ja osallistavaa suun-
nittelua, jota diplomityöni nuorten kanssa toteutettavana projektina juuri 
on. Termien avaamisen lisäksi kerron, miten arkkitehtuurikasvatuksen ja 
osallistavan suunnittelun avulla kodin teoria yhdistyy projektiosuuteen ja 
miten kotia on pyritty käsittelemään nuorten kanssa. 

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatus on yleissivistävää taide- ja 
ympäristökasvatusta, jonka tavoitteena on antaa lapsille keinoja ja val-
miuksia havainnoida ja arvottaa ympäristöään sekä edesauttaa elävän ja 
vuorovaikutteisen ympäristösuhteen muodostumisessa. (Lasten ja nuor-
ten arkkitehtuurikoulu Arkki 1, 2017) Arkkitehtuurikasvatus myös auttaa 
näkemään ja ymmärtämään jokapäiväisen ympäristömme paremmin ja 
tarkemmin ja pyrkii avaamaan maailmankuvaamme sekä lisäämään omia 
vaikutusmahdollisuuksiamme. (Arkkitehtuurimuseo 1, 2016) 

Omaan ja yhteisön elämään vaikuttaviin prosesseihin jakamista voidaan 
kutsua osallistumiseksi. Tämän osallistumisen periaatteelle perustuu de-
mokraattinen yhteiskunta, jossa jokaisella on oikeus osallistua päätöksente-
koon. (Hart 1992, s. 5) 

Osallistavassa suunnittelussa pyritään osallistamaan kaikki osapuolet ak-
tiivisesti mukaan suunnitteluprosessiin. (Osallistava suunnittelu 1, 2017) 
Osallistavalla suunnittelulla pyritään parantamaan suunnitelman lopputu-
losta niin käytännön kannalta kuin myös esimerkiksi ihmisten projektiin ja 
lopputulokseen identifioitumisen kannalta. Myös mahdollisia konflikteja 
voidaan havaita ja ratkaista etukäteen. Ihmisten hyvinvoinnin, parantunei-
den sosiaalisten suhteiden ja tyytyväisyyden kautta voidaan saada lisäksi 
myös taloudellisia hyötyjä, esimerkiksi siten että lopputuloksesta pidetään 
parempaa huolta. (Hoffmann 2014, s. 9)
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Osallistavalla suunnittelulla ja arkkitehtuurikasvatuksella voidaan auttaa 
ihmisiä näkemään omat vaikutusmahdollisuutensa, ymmärtämään miten 
erilaisiin ratkaisuihin on päädytty sekä hyväksymään tilanteet, joita he 
eivät henkilökohtaisesti valitsisi. Tärkeää on osallistaa kaikki asianomaiset 
mukaan prosessiin ja tehdä siitä ymmärrettävää ja läpinäkyvää kaikille osa-
puolille.

Jotta jokin lasten kanssa toteutettava projekti voidaan laskea osallistavaksi, 
tulee sen toteuttaa seuraavat vaatimukset. Ensinnäkin lasten tulee ymmär-
tää projektin tarkoitus tai aikomus, toiseksi heidän tulee tietää, kuka on 
tehnyt päätökset heidän osallistumisesta projektiin ja miksi he osallistuvat 
siihen, kolmanneksi heillä tulee olla merkityksellinen rooli projektissa ja 
viimeiseksi heidän tulee olla vapaaehtoisesti mukana projektissa, kun se on 
tehty heille ymmärrettäväksi. (Hart 1992, s. 11) Osallistumisessa on erilaisia 
tasoja, lasten manipuloinnista jonkin tarkoituksen hyväksi, aina aitoon osal-
listumiseen, joka parhaimmillaan on lapsista lähtöisin ja päätöksen teon 
jakavat lapset ja aikuiset. (Hart 1992, s. 8-14) 

”Kokeilut Suomessa ja ulkomailla osoittavat, että lapset pitäisi ottaa mu-
kaan suunnittelemaan ympäristöään. Näin saadaan uusia ideoita ympäris-
tösuunnitteluun. Samalla lapsissa herätetään tunne mukanaolosta tärkeäs-
sä toiminnassa, mikä vahvistaa heidän minätunnettaan.” (Aura , Horelli, 
Korpela  1997, s.76)

Arkkitehtuurikasvatus ja osallistava suunnittelu ovat keinoja, joilla ihmis-
ten yhteyttä ympäristöön ja merkitysten löytämistä ympäristöstä voidaan 
tukea. Oikeastaan arkkitehtuurikasvatus sisältää osallistavan suunnittelun 
pyrkimyksessään ajatuksen kaikkien ihmisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämisestä.

Tilaan tai paikkaan identifioitumista ja personalisointia voidaan tukea, kun 
omasta ympäristöstä tehdään ymmärrettävää ja siihen on mahdollisuus 
vaikuttaa. Myös suunnittelijoiden parempi ymmärrys esimerkiksi kodin 
muodostumisesta ja ihmisen tavoista kotiutua, auttaa parempien työtapo-
jen kehittämisessä sekä johtaa sitä kautta myös parempien ympäristöjen ja 
tilojen suunnitteluun.
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Nuoret mallinsivat asunnoistaan ja suunnitelmistaan 3D-mallit.
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Nuorten kanssa toteutettavan projektin teoriaosuudessa käsitellään kodin 
teemoja arkkitehtuurikasvatuksen ja osallistavan suunnittelun avulla. Vaik-
ka tahdoin projektissa tuoda esille ja käsitellä laajasti kotia ja sen eri puolia 
fyysisestä asunnosta aineettomampiin merkityksiin, otin lähtökohdaksi 
käytännönläheisen lähestymistavan, jossa tekemällä ja tutkimalla pureu-
duttaisiin kotiin, myös sen teoreettisempiin puoliin.

Tekemisen lisäksi keskusteluiden, kotiin liittyvien kuvaesityksien ja videoi-
den kautta pääsimme myös puhumaan kodin aineettomista puolista ja ko-
din käsittämisestä muuna kuin asuntona. Yleisesti ottaen nuorten oli kui-
tenkin helpompi käsitellä asioita konkreettisten esimerkkien ja tekemisen 
kautta, kuin keskustella abstrakteista käsitteistä. Käytännön projekti aiheen 
käsittelyn pohjana toimikin hyvin.

Tärkeää oli myös opettaa nuorille suunnitteluprosessia ja sitä kautta an-
taa heille työkaluja kotiin, ympäristöönsä ja elämäänsä vaikuttamiseen. 
Suunnitteluprosessi voidaan myös nähdä ajatustyönä, joka järjestää, luo 
merkityksiä ja rakentaa kotia ja sen tunnetta, kuten kirjailija Akiko Buschin 
vertauksessa. (Busch 1999, s.25-26)
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Nuori ompeli itse verhot sänkynsä ympärille.



Asunnosta kodiksi -projekti
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Projektin lähtökohdat ja taustat
Diplomityön projektiosuudessa käsittelen nuorisokotinuorten kanssa to-
teuttamani projektin taustoja ja toteutusta, joita peilaan työn teoriaosuu-
teen. 

Aloitin projektin ja diplomityön suunnittelun vuoden 2017 alussa. Yhteis-
työkumppaniksi projektiin valikoitui Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Helsingin yhdistys ry:n nuorisokoti Marjis, koska heillä oli juuri harjoittelu-
koteihin muuttaneita nuoria, jotka olivat kiinnostuneita lähtemään mukaan 
projektiin.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry on ylläpitänyt nuo-
risokotia vuodesta 1957 lähtien. Yhdistyksen nykyinen nuorisokoti Marjis 
muutti Korkeavuorenkadulle Marjaniemestä vuoden 2017 alussa tiloihin, 
jossa yhdistyksen aiempi nuorisokoti sijaitsi vuoteen 2016 asti. Korkeavuo-
renkadun tiloissa toimi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdis-
tys ry:n alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti nuorisokotien välissä 
vuosina 2016-2017. (Lohman, haastattelu) (Nuorisokoti Marjis 1, 2017)

Yhdistyksen nuorisokoti Marjiksessa on paikkoja seitsemälle nuorelle ja se 
on tarkoitettu n. 12-18-vuotiaille tytöille. Nuorille on tarjolla myös mahdol-
lisuus tuettuun asumisharjoitteluun heidän itsenäistyessään. Asumisharjoit-
telussa nuoret harjoittelevat tuetusti itsenäistä elämää ja asuvat yksin yh-
distyksen omistamissa asunnoissa nuorisokodin läheisyydessä. (Nuorisokoti 
Marjis 1, 2017)

Itse projektiosuus nuorten kanssa kesti maaliskuusta 2017 lokakuuhun 
2017. Projektiin osallistui kaksi nuorta, jotka olivat juuri muuttaneet nuo-
risokodin harjoittelukoteihin, joissa sisustus- ja remonttiprojektit toteutet-
taisiin. Projekti ulottuu siis yhteensä kahdeksalle kuukaudelle, joiden aikana 
tapasimme nuorten kanssa noin 20 kertaa. 
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Nuorten kanssa toteutettava projekti käsittelee kotia arkkitehtuurikasva-
tuksen ja osallistavan suunnittelun avulla ja niiden periaatteita noudattaen. 
Nuorille tehtiin selväksi projektin tarkoitus, lähtökohdat ja sisältö heti alus-
sa ja he saivat itse päättää haluavatko lähteä mukaan projektiin. Nuoret 
pyrittiin ottamaan mukaan myös projektin päätöksentekoon, projektin reu-
naehtojen puitteissa, niin projektin suunnittelussa kuin toteutuksessa.

Käytössämme oli noin 500 euron budjetti nuorta kohden remontin toteu-
tusta varten. Lisäksi projektissa oli käytössä Arkilta sekä sponsoroituna saa-
tuja välineitä ja materiaaleja. Toteutimme remontit itse yhdessä nuorten 
kanssa, mikä vaikutti budjetin lisäksi toteutettavien remonttien laajuuteen.

Projekti pyrki osallistamaan nuoria oman elinympäristönsä ja kotinsa muok-
kaamiseen ja suunnitteluun sekä antamaan heille tukea ja mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä. Projektin tarkoituksena 
on parantaa ja nopeuttaa asuntoihin kotiutumista ja herättää ajatuksia 
nuorten omasta suhteesta kotiin. Näiden tavoitteiden pohjalta pyrin kehit-
tämään projektiin positiiviseen toimintamallin, jonka avulla nuorten valmiu-
det, hyvinvointi ja kodin tunne lisääntyisivät.
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Harjoituskodit ja nuoret
Nuorisokotia ylläpitävä yhdistys omistaa kolme asuntoa nuorisokodin naa-
purustossa, joissa nuorilla on mahdollisuus tuettuun asumisharjoitteluun. 
Nuoret saavat asua harjoitteluasunnoissa 21-vuotiaaksi saakka, ja yleensä 
niissä asutaan noin vuodesta kolmeen vuotta. (Vilen, sähköposti)

Kahteen nuorisokodin harjoitteluasunnoista oli juuri muuttanut nuoret, 
jotka lähtivät mukaan projektiin. Mukaan lähteneet nuoret olivat molem-
mat 17-vuotiaita projektin alkaessa. Toinen nuorista suoritti lukion opintoja, 
ja toinen nuori oli vapaalla, mutta aloittamassa vartijan työt tullessaan        
täysi-ikäiseksi. Molemmat asuvat asunnoissaan yksin, toisella oli projektin 
alkaessa kissa ja toinen nuorista sai koiran vähän projektin alkamisen jäl-
keen. 

Toinen harjoitteluasunnoista on 41,5 m² kaksio. Asunnossa on pieni eteinen 
ja kylpyhuone, makuuhuone sekä olohuone, johon erillinen keittiö aukeaa. 
Asunto sijaitsee kolmannessa kerroksessa ja sen ikkunat ovat länteen sisä-
pihalle. Asunnon pohjapiirustus löytyy sivulta 52.

Toinen asunto on 36 m² yksiö. Asuntoon sisään tultaessa saavutaan isoon 
eteishalliin, josta pääsee kaikkiin muihin huoneisiin. Asuinhuoneen ja mel-
ko ison keittiön välissä on myös oviaukko, joten huoneiden läpi voi kiertää. 
Eteisestä kuljetaan kylpyhuoneeseen. Asunto sijaitsee toisessa kerroksessa 
ja sen ikkunat ovat myös länteen sisäpihalle. Asunnon pohjapiirustus löytyy 
sivulta 58.

Molemmat asunnot olivat hyvässä tai kohtalaisessa kunnossa projektin 
alkaessa ja nuoret olivat melko tyytyväisiä niihin, vaikka parannusehdotuk-
siakin oli alusta alkaen. Asuntoja ei oltu remontoitu lähiaikoina ja saimme 
projektin puitteissa luvan tehdä niissä pientä remonttia. (Vilen, sähköposti)

Viereinen sivu: Nuorisokodin ympäristöä.
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Kaksion pohjapiirustus projektin alkaessa 1:100
Seuraavilla sivuilla (53-57) on kuvia kaksion lähtötilanteesta projektin alussa.
Viereinen sivu: Kuva kaksion keittiöstä olohuoneeseen. Nuori halusi tehostaa olo-
huoneen ja erityisesti ikkunan eteen jäävän paikan tilankäyttöä.
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Kuvia kaksion olohuoneesta. Seinien väri ei ollut nuoren mieleen.
Viereinen sivu: Kaksion keittiö. Nuori piti keittiön aukeamisesta 
olohuoneeseen.
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Kaksion eteisestä pääsee kylpy-, makuu-, ja olohuoneeseen.
Viereinen sivu: Makuuhuoneessa nuori piti matosta ja meikkipöy-
dästä, vaikka valaistus oli huono meikkaamiselle.
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Yksiön pohjapiirustus projektin alkaessa 1:100
Seuraavilla sivuilla (59-63) on kuvia yksiön lähtötilanteesta projektin alussa.
Viereinen sivu: Kuva yksiön keittiöstä, josta nuori toivoi tunnelmallisempaa.
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Yksiön eteishalliin nuori pohti tarvitsevansa esimerkiksi peilipöytää 
nopeuttamaan aamurutiineja. Tilava eteinen oli nuoresta hyvä.
Viereinen sivu: Yksiön keittiö. 
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Kuvia yksiön asuinhuoneesta, johon nuori toivoi parvisänkyä tai 
jonkinlaista koloa tai nurkkaa.
Viereinen sivu: Kuva asuinhuoneesta keittiöön.
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Nuoret tekivät toisella tapaamiskerralla inspiraatiotaulut kodista.
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Työskentelymenetelmät
Työskentelimme nuorten kanssa yhdessä projektin parissa pääsääntöisesti 
pienryhmässä (minä ja nuoret) ja tapasimme noin viikon välein. Yleensä 
tapaamisissa oli mukana itseni lisäksi molemmat nuoret, mutta pari kertaa 
mukana oli vain toinen nuorista, esimerkiksi kun kävimme pakettiautolla 
hakemassa uusia huonekaluja asuntoihin. 

Tapaamisissa käsittelimme kodin aihetta muun muassa keskustelemalla, 
kuvien, videoiden sekä esitysten avulla, ideoimalla sekä mallintamalla ja 
suunnittelemalla sekä rakentamalla, sisustamalla ja remontoimalla. Yleensä 
tapaamiset kestivät noin tunnista pariin tuntiin ja niiden aikana nuoret sai-
vat henkilökohtaista ohjausta projektin eteenpäin työstämisessä, kehittämi-
sessä ja tehtävien tekemisessä. 

Tapaamisten välissä nuoret myös työstivät projektia itsenäisesti eteenpäin 
tehtävien avulla tai jatkamalla yhdessä aloitettuja tehtäviä sekä pohtimalla 
omia projektejaan. Nuoret esimerkiksi etsivät kuvia ja materiaalia, jotka 
kuvastavat omaa kotia tai sen tunnetta, pohtivat asuntojensa hyviä ja huo-
noja puolia kirjallisesti pohjapiirroksen avulla, mallinsivat omaa asuntoaan 
(nykytilannetta, unelma-asuntoa ja remonttisuunnitelmaa) itsenäisesti 
eteenpäin sekä etsivät tietoa, tuotteita ja huonekaluja remonttien toteutta-
miseen.

Pyrin projektissa käyttämään monipuolisesti eri työskentelymenetelmiä 
nähdäkseni, mitkä ovat toimivia työskentelytapoja. Erilaiset tavat lähestyä 
kodin aihetta myös antavat nuorten löytää itselleen sopivimmat työskente-
lytavat ja mahdollistavat erilaisia oppimistapoja. 

Tärkeää projektin onnistumiselle oli myös löytää nuorten kanssa yhteinen 
sävel ja saada heidät innostumaan projektista sekä sitoutumaan siihen. Täs-
sä tärkeänä osana oli henkilökohtainen ohjaus sekä projektiin sitoutuminen 
ja panostaminen myös omalta osaltani. Yhdessä tekeminen ja työskentely 
antoi projektille merkitystä ja opetti yhteistyötaitoja. 
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Projektin aikana katsoimme nuorten kanssa löytämiäni kotiin liittyviä luentoja.
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Tekemisen ohella myös kodin aiheesta keskusteleminen oli tärkeä osa pro-
jektia. Vaikka vapaan keskustelun aikaansaaminen oli välillä hankalaa, huo-
masin projektin lopuksi, että nuoret olivat kuitenkin kuunnelleet ja huomi-
oineet tarkasti niitä aiheita ja teemoja, joita olimme käsitelleet esimerkiksi 
kodin aineettomista puolista. Teini-ikäisten nuorten kanssa keskustelemi-
nen ja haastattelu sujui mielestäni parhaimmin tekemisen ja työskentelyn 
lomassa. Haastattelin nuoria kuitenkin projektin aluksi ja lopuksi, jolloin he 
myös vastasivat tekemääni kyselyyn kodista.

Työskentelyn voi jakaa pääsääntöisesti kolmeen vaiheeseen: aiheeseen 
tutustuminen ja oman sisustus- tai remonttiprojektin suunnittelu, tarkempi 
toteutussuunnittelu ja valmistelut sekä sisustusprojektin toteutus ja lope-
tus. Vaikka projektilla oli selkeä tavoite ja loppu remonttiprojektien val-
mistumisessa, pyrin tuomaan esille prosessin tärkeyttä sekä kodin erilaisia 
puolia projektin kaikissa vaiheissa.
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Projektin tutustumis- ja suunnitteluvaiheessa työskentelimme pää-
sääntöisesti nuorisokodin tiloissa, jommassa kummassa nuorisoko-
din kahdesta olohuoneesta.
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Projektin kuvaus

Aiheeseen tutustuminen ja projektin suunnittelu

Pyrin projektin aikana tuomaan esille ja avaamaan nuorille kodin käsitettä 
laajasti eri näkökulmista keskustelemalla, askartelemalla, kirjoittamalla, 
suunnittelemalla, mallintamalla, remontoimalla, sisustamalla, haastattele-
malla ja katsomalla kuvia sekä videoita nuorten kanssa. 

Tarkoituksena oli käsitellä kotia monella eri tapaa, erilaisten tehtävien ja 
opetusmenetelmien avulla. Pyrin joka kerta siihen, että kotia käsiteltäisiin 
myös käsillä tekemisen kautta. Usein tekemisen myötä päästiinkin kiinni eri 
aiheisiin ja keskustelemaan myös kodin aineettomista puolista. Konkreet-
tisen tekemisen avulla erilaisista asioista oli helpompi puhua, oli se sitten 
piirustuksen, jonkin esineen tai pienoismallin kautta.

En halunnut korostaa nuorten laitostaustaa, koska mielestäni projekti 
on mielenkiintoinen ja hyödyllinen kenelle tahansa nuorelle, joka on 
muuttamassa omaan asuntoonsa. En myöskään kokenut, että minulla olisi 
erityistä osaamista työskentelyyn nuorisokotinuorten kanssa. Pyrkimyksenä 
olikin lähestyä aihetta arkkitehtuurin kautta, kuitenkin tarvittaessa 
hienovaraisesti.

Lasten (ja ihmisten) kohtaaminen mahdollisimman avoimesti ilman ennak-
koluuloja antaa heille mahdollisuuden onnistua ja näyttää taitonsa. Esimer-
kiksi koulussa pitämissäni työpajoissa olen saanut hyvää palautetta siitä, 
että oppilaat jotka ovat opettajan silmissä saattaneet leimautua jollakin 
tavalla, ovat onnistuneet arkkitehtuurityöpajassa siinä missä muutkin, kun 
heille on annettu siihen mahdollisuus.

Ongelmat ja erityistarpeet on hyvä tiedostaa, mutta yritän suhtautua niihin 
samalla tavalla kuin kenen tahansa lapsen tarpeisiin ja ongelmiin, yrittämäl-
lä tarjota heille tukea oppimiseen kykyjeni mukaan. Toisin sanoen mahdol-
lisesta ongelmasta ei kannata tehdä ongelmaa ennen kuin se oikeasti on 
ongelma, vaikka siihen voikin varautua. Halusin siis myös tässä projektissa 
suhtautua nuoriin ennakkoluulottomasti ja positiivisesti.
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Luostarihuone 1600-luvun alussa rakennetussa San Pedro Claver luostarissa, Carta-
gena de Indias, Kolumbia.
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Arkkitehtuurin ja nuorten ideoista ja ajatuksista lähtevän projektityösken-
telyn avulla pyrin tilanteeseen, josta nuorten on helppo pitää ja jossa voi 
kokea onnistuvansa tehtävässä. Arkkitehtuurikasvatuksessa pyritään eri 
näkökulmien ja ratkaisujen esilletuomiseen ja pohtimiseen, eikä tarkoitus 
ole päästä yhteen oikeaan lopputulokseen. Oikeita tai hyviä lopputuloksia 
voi olla useita. Tarkoitus oli pohtia nuorten henkilökohtaista suhdetta kotiin 
ja suunnitella positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä heidän omaa ko-
tiaan.

Projektin rakenne eteni alustavan suunnitelman mukaisena: ensin tutustut-
tiin kodin aihepiiriin ja suunnitteluun, jonka kautta päästiin toteuttamaan 
jonkinlainen uusi sisustus tai remontti nuorten omiin harjoitteluasuntoihin. 
Tarkoituksenani oli saada nuoret aktiivisesti mukaan projektiin sekä kiin-
nostumaan ja sitoutumaan siihen. Vaikka projektin idea tuli muualta kuin 
nuorilta, projekti oli tarkoitus toteuttaa yhdessä nuorten kanssa siten, että 
heillä olisi mahdollisimman suuret mahdollisuudet vaikuttaa kaikissa pro-
jektin vaiheissa. 

Ideana oli siis tehdä, suunnitella ja toteuttaa projekti yhdessä, joka mie-
lestäni toteutui hyvin. Koska nuoria oli projektissa mukana vain kaksi, oli 
työskentely melko joustavaa ja suunnitelmien muutokset mahdollisia ja 
nopeita.

Alun perin kotiprojekti oli tarkoitus toteuttaa kevään 2017 aikana. Sisustus- 
ja remonttiprojektien toteutus asuntoihin venyi kuitenkin kesän yli syksylle 
2017 ja koko projekti saatiin päätökseen lokakuussa 2017. Projektin tar-
kempaan etenemiseen voi tutustua pitämässäni päiväkirjassa (Liite 1), jossa 
pidin kirjaa tapaamisistamme ja projektin etenemisestä.
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Donald Trumpin kattohuoneisto Manhattanilla, New York, Yhdysvallat. Aurinkokun-
gingas Ludvig XIV:n tyylistä inspiroituneen siustuksen on suunnitellut sisutussuun-
nittelija Angelo Donghia.
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Nuorten ennakko-odotukset projektista.

Ensimmäinen tapaamiskerta 13.3.2017
Tapasimme nuorten kanssa ensimmäisen kerran nuorisokoti Marjiksessa 
maaliskuussa 2017. Paikalla oli itseni ja nuorten lisäksi yksi nuorisokodin 
ohjaajista, joka oli mukana kuulemassa projektista ja varmistamassa, että 
kaikki sujuu hyvin. Nuorisokodin ohjaaja esitteli minulle nuorisokotia ja sen 
tiloja ja toimintaa sekä esitteli minut nuorille ja oli mukana koko ensimmäi-
sen tapaamisen ajan osallistuen ensimmäiseen työpajaan ja keskusteluun. 

Nuorisokodissa oli kyselty alustavaa kiinnostusta kotiprojektiin osallistumi-
sesta, mutta nuorille ei oltu kerrottu projektista juurikaan etukäteen. He 
olivat kuitenkin ilmaisseet alustavan kiinnostuksensa kotiin ja sen suunnit-
teluun liittyvään projektiin. Niinpä ensimmäisessä tapaamisessa halusin 
selvittää nuorten ennakko-odotuksia ja toivomuksia projektille, selvittää 
heidän käsityksiään kodista ja esitellä projektin, sen taustat sekä itseni nuo-
rille.

Alkuesittelyjen jälkeen pyysin nuoria kirjoittamaan ylös ennakko-odotuk-
sensa projektista paperille ja täyttämään kodin aihepiiristä tekemäni ky-
selyn (Liite 2), jonka myös mukana ollut ohjaaja täytti. Kerroin myös, että 
tarkoituksena olisi tehdä sama kysely myös projektin lopuksi vastausten 
vertailua varten.
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Kanye Westin asunto, New York, Yhdysvallat. Minimalistisen asunnon on suunnitellut 
arkkitehti Claudio Silvestrin.
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Halusin selvittää nuorten ennakkokäsityksiä kodista ennen kuin esittelisin 
itse projektia heille tarkemmin, jonka myös sanoin nuorille. Kyselyn jälkeen 
esittelin nuorille projektin tarkemmin, sen rakenteen, lähtökohdat, Lasten 
ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin, diplomityöni sekä nuorten roolin pro-
jektissa. Nuoret suhtautuivat projektiin mielenkiinnolla ja positiivisesti eikä 
heillä ollut juurikaan odotuksia ennakkoon, mikä oli mielestäni hyvä lähtöti-
lanne projektille. 

Alkuesittelyiden, ennakko-odotuksien, kyselylomakkeen ja projektin tar-
kemman esittelyn jälkeen näytin nuorille valmistamani kuvaesityksen 
kodista. Esitykseen oli valittu kuvia mahdollisimman erilaisista asunnoista 
ja kodin teemoista. Vastakohtien ja ääriesimerkkien kautta pyrin tuomaan 
esille kodin monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä. Mukana oli esimerkiksi 
kuvia omasta asunnostani, mummon mökistä, valkoisesta skandinaavisesta 
asunnosta, luostarihuoneesta, Donald Trumpin asunnosta, Kanye Westin 
kodista, Farnsworth Housesta, Villa Maireasta, perinteisestä ruandalaisesta 
talosta, asuntoautosta sekä mongolialaisesta jurtasta.

Tarkoituksena oli herättää uusia ajatuksia kodista ja siitä, mitä koti voi olla 
ja tarkoittaa. Kuvaesityksen ja kyselyn kautta lähdimme keskustelemaan 
nuorten käsityksestä ja näkemyksistä kodista.

Kyselyssä kysyttiin ensin hiukan aikaisemmasta asumisesta ja nuorten 
nykyisestä asunnosta, jonne he olivat juuri muuttaneet, jonka jälkeen ky-
symykset liittyivät unelmakotiin ja siihen, miten nuoret haluaisivat asua 
ihanteellisesti.

Pyrin kysymyksien asettelulla herättämään ajatuksia kodin erilaisista puolis-
ta ja ominaisuuksissa, joita olen tuonut diplomityön teoriaosuudessa esille. 
Kysymyksillä kodin sijainnista, rutiineista, ihmissuhteista ja kodin tunteesta 
pyrin herättämään ajatuksia siitä, mitä koti voi olla. Kyselyn kysymykset 
olivat kaikki avoimia, jotta nuorilla olisi mahdollisuus vastata niihin halua-
mallaan tavalla.
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Nuoret olivat asuneet monissa kaupungeissa, jopa ulkomailla. He olivat 
myös asuneet laajasti erilaisissa asumismuodoissa, kuten perheen kanssa 
kerrostalossa, rivitalossa tai omakotitalossa, nuorisokodissa kerrostalossa ja 
omakotitalossa sekä nyt yksin omassa harjoitteluasunnossa. Kyselyn perus-
teella nuoret suhtautuivat nykyisiin asuntoihinsa positiivisesti ja sanoivat 
pitävänsä niistä ja tuntevansa olonsa turvalliseksi.

Kerroin myös omasta kodistani ja asumisen historiasta. Keskustelimme 
muun muassa siitä, mistä kodin tunne syntyy, miten nuoret kokevat kodin 
ja mikä on heille koti. Myös kodin tai asunnon pysyvyydestä ja pysyvyyden 
vaikutuksesta kodin tunteeseen puhuttiin ja esimerkiksi nuorisokotia ja 
siellä vietettyä aikaa ei koettu samalla tavalla kodiksi kuin esimerkiksi lap-
suudenkotia.

Nuorten oli mielestäni helpompi suhtautua kotiin teoreettisena paikkana, 
niin asuntona kuin osana identiteettiä. Omia kokemuksia kodista ei ehkä 
osattu tai haluttu kertoa tarkemmin tai ne jäivät yleiselle tasolle. Nuorten 
vastaukset olivat myös välillä ristiriitaisia tai saattoivat vaihdella. 

Unelmakodin osuudesta esille nousi keskusta-asuminen kerrostalossa, hy-
villä joukkoliikenneyhteyksillä ja kaupan (24h) läheisyydessä. Myös luonnon 
läheisyyttä ja läsnäoloa pidettiin tärkeänä. Ikkunasta toivottiin esimerkiksi 
näkyväksi ”kauniin luonnon sekoitettuna kaupunkiin”. Myös lemmikeille 
sopiva koti ja ympäristö nousivat esille kyselyssä. Toisella nuorista oli lem-
mikkinä kissa ja toinen oli hankkimassa koiraa.

Kyselyn vastaukset painottuivat kodin fyysisiin ominaisuuksiin ja sijaintiin. 
Nuorilla oli näkemys kodin väreistä ja rakennusmateriaaleista, sijainnista, 
asumismuodosta ja lähiympäristöstä. Keskusteluissa nousi esille myös nuor-
ten mieltymyksiä esimerkiksi luontosuhteesta ja palveluiden tärkeydestä. 
Toisaalta toinen nuorista sanoi kokevansa maailman meidän yhteiseksi 
kodiksi, joka kuvasi mielestäni kodin aineetonta kokemusta osana identi-
teettiämme.
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Osan kysymyksistä nuoret jättivät tyhjiksi, esimerkiksi kodin tunteeseen 
liittyviin kysymyksiin toinen nuorista ei osannut itsenäisesti vastata. 

Koska projektissa oli mukana vain kaksi nuorta, ei kyselystä voida saada 
mitään tilastollista tietoa vaan kaikkia vastauksia tulee tulkita kvalitatiivises-
ti. Alun kyselyn tarkoituksena olikin tutustua nuorten käsitykseen kodista, 
heidän kotihistoriaansa ja itse nuoriin sekä dokumentoida nuorten lähtö-
tilannetta ennen projektin alkua. Kysely toistettiin projektin lopussa, jotta 
alun ja lopun vastauksia voisi verrata ja pohtia mahdollisia muutoksia ja 
eroavaisuuksia.

Ensimmäinen tapaaminen nuorten kanssa sujui hyvin ja nuoret sanoivat 
haluavansa lähteä mukaan projektiin. Projektin alku- ja suunnitteluvaihees-
sa tapasimme nuorten kanssa noin kerran viikossa ja työstimme projektia 
eteenpäin. Sovimme tapaamispaikaksi Marjiksen nuorisokodin, joka oli lä-
hellä nuorten omia harjoitteluasuntoja ja siksi hyvä paikka. Nuorisokodissa 
on kaksi olohuonetta, joissa pystyimme työskentelemään. Nuorisokodissa 
on aina ohjaajia paikalla, joille usein esittelimme ja kerroimme mitä olimme 
tekemässä, mutta ensimmäisen kerran jälkeen ei itse tapaamisissa ollut 
jatkuvasti mukana muita aikuisia itseni lisäksi. Tapaamisillamme tai työpa-
joilla ei ollut mitään kiinteää aikaa, vaan sovimme seuraavasta ajasta aina 
edellisellä kerralla. Yleensä tapasimme kuitenkin viikonloppuisin, koska ne 
sopivat nuorille parhaiten.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen tein projektille keskusteluryhmän (What-
sApp), jonka avulla kommunikoimme projektin aikana. Sovimme keskus-
teluryhmässä tapaamisista, muutoksista aikatauluissa, pystyin antamaan 
nuorille ohjeita, vinkkejä ja tehtäviä ja nuoret pystyivät helposti esittämään 
kysymyksiä projektiin liittyen. Ryhmä toimi hyvin projektin koordinoinnis-
sa ja keskustelukanavana koko projektin aikana ja se oli nuorille helppo ja 
luonteva tapa kommunikoida. 



78

Toinen tapaamiskerta 19.3.2017
Toisella tapaamiskerralla teimme kodin aiheesta ja nuorten ajatuksista ko-
dista inspiraatiotaulut, joihin nuoret etsivät kuvia, materiaaleja, tunnelmia 
ja oikeastaan mitä tahansa kotiin liittyvää, ja leikkaa-liimaa menetelmällä 
tekivät fyysiset planssit omista ajatuksistaan. Olin tuonut työpajaa varten 
materiaaleja nuorille inspiraatiotaulun toteutusta varten. Materiaalit si-
sälsivät etsimiäni ja tulostamiani kuvia eri kodin aihepiireistä ja erilaisista 
kodeista, sisustuslehtiä, kankaita, tulostettuja tekstuureja ja materiaaleja, 
värikyniä ja liituja sekä erivärisiä silkkipapereita.

Inspiraatiotaulu oli toimiva tehtävä, koska sen avulla saimme talteen nuor-
ten ideoita, käsityksiä kodista ja pystyimme keskustelemaan niiden mer-
kityksistä. Nuoret myös pitivät inspiraatiotaulujen tekemisestä ja työstivät 
niitä todella huolellisesti ja keskittyneesti. Nuoret myös säästivät taulunsa 
ainakin koko projektin ajan omissa asunnoissaan ja palasimme niihin myös 
lopuksi. Moni inspiraatiotaulussa ollut asia tai idea näkyi myös lopullisissa 
remontti- ja sisustusprojekteissa.

Nuoret toivat inspiraatiotauluissa ja keskusteluissa esille itselleen tärkeitä 
asioita ja esineitä nykyisessä kodissaan ja samalla pohtivat tulevaisuutta ja 
unelmakotia plansseissaan. Inspiraatiotauluissa pohdittiin kodin tunnelmaa, 
kokoa, ihmissuhteita, yksityisyyttä, lemmikkejä, sijaintia, näkymiä, tilajär-
jestelyjä, ulko- ja sisätilan suhdetta, omaa identiteettiä, kodin tyyliä sekä 
materiaaleja ja värejä.

Inspiraatiotaulun avulla pääsimme keskustelemaan kodin syntymisen pro-
sessista, sosiaalisista suhteista, tavaroiden merkityksestä sekä nuorten ja 
kodin ympäristösuhteesta. Nuoret olivat yhtä lailla kiinnostuneita kodin 
fyysisistä ominaisuuksista kuin aineettomista puolista, molempia pidettiin 
tärkeinä. Usein valituilla kuvilla oli monia merkityksiä nuorille.

Inspiraatiotaulujen tekeminen osoittautui toimivaksi ja hyväksi työvälineek-
si ja niistä tuli tekijöidensä näköiset. Nuoret saivat niissä tuotua esille omia 
mieltymyksiään ja heille tärkeitä asioita kodin teemoista.
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Nuorten tekemät inspiraatiotaulut.
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Nuoret esittelemässä inspiraatiotauluihin tuomiaan aiheita ja       
ideoita kodista.
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Kolmas tapaamiskerta 26.3.2017
Kolmannella tapaamiskerralla vierailimme nuorten harjoituskodeissa, otim-
me valokuvia ja mittasimme asuntoja. Näin asunnot samalla itse ensim-
mäistä kertaa ja myös nuoret pääsivät vierailemaan toistensa asunnoissa. 
Paikan päällä huomasimme, että nuorisokodilta saaduissa alun perin kiin-
teistönvälitysyrityksen esitteissä olleissa pohjissa oli pieniä virheitä, muun 
muassa ovien aukeamissuunnissa ja ikkunoiden leveyksissä.

Tarkastusmitattujen pohjapiirustusten pohjalta lähdimme seuraavaksi työs-
tämään kodin aihepiiriä 3D-mallien avulla. Tämä vaihe kesti useita viikkoja. 
Aloitimme harjoittelemalla mallinnusohjelman (SketchUp) käyttöä, joka oli 
toiselle nuorista täysin uusi työväline ja toiselle vähän tuttu. 

Olin itse pohtinut, että mallien rakentaminen asunnoista tai niiden mallin-
taminen tietokoneella olisi hyvä työtapa projektin suunnittelussa, koska 
siinä nuoret oppisivat samalla arkkitehtuurin ja suunnittelun perusteita 
sekä prosessia ja saisivat työkaluja myös esimerkiksi tulevien asuntojen 
suunnitteluun. 3D-mallien valinta pahvimallien sijaan lähti myös nuorten 
toiveesta. He halusivat mieluummin oppia 3D-mallintamista ja työskennellä 
tietokoneella. Kummallakin nuorella oli oma kannettava tietokone, jota he 
käyttivät mallintamiseen.

Tietokonetyöskentelyä varten tein meille yhteisen jaetun kansion (Google 
Drive), jonne nuoret tallensivat työnsä. Jaettu kansio toimi hyvin työsken-
telyn apuna, koska sen kautta pystyin myös helposti seuraamaan nuorten 
työskentelyn edistymistä.
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Nuorten mallinnokset asuntojen lähtötilanteesta projektin alussa 1:100
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Oman projektin suunnittelu 3D-mallien avulla ja työskentelyn jatko
Alun mallinnusharjoitusten jälkeen nuoret mallinsivat omat harjoitusasun-
tonsa mallinnusohjelmalla. Ensimmäisessä vaiheessa mallinnettiin asunnon 
nykytila kalusteineen, sen jälkeen siirryttiin unelma-asunnon mallintami-
seen ja ideointiin. Vaikka tässä vaiheessa oli tarkoitus ja sallittua pohtia ja 
ideoida unelma-asuntoja vapaasti ja ilman rajoituksia, pysyivät nuoret mel-
ko realistisissa rajoissa mallinnuksissaan. 

Oman asunnon malli, pohjana unelmien asunnossa, piti nuoret kiinni to-
dellisuudessa ja realiteeteissa ja jälkikäteen ajateltuna unelma-asunnon 
mallintaminen olisi ehkä kannattanut tehdä ennen asunnon nykytilan mal-
lintamista. Tällöin nuoret olisivat saaneet mallinnettua vapaammin ideaalin 
kodin ratkaisuja ja tuotua erilaisia ideoita mukaan unelmakodin malliin. 

Vaihtoehtoisesti unelma-asunnon olisi voinut suunnitella alusta alkaen itse, 
eikä käyttää nuorten harjoitusasuntoja pohjana. Tällöin nuoret olisivat itse 
voineet pohtia, onko unelmakoti kerrostaloasunto, omakotitalo, kuinka 
suuri se olisi ja niin edelleen, jolloin nuoret olisivat paremmin pystyneet 
miettimään myös unelmakodin tilallisia ratkaisuja. Toisaalta nuoria kannusti 
oman asunnon ja kodin käsittely, ja nuorten omia asuntoja pohjina käyttäen 
säästimme aikaa.

Unelmakodin mallista pääsimme myös nyt melko pienellä muokkauksella 
realistiseen malliin, jossa tarkoituksena oli esittää toteutuskelpoisia ideoita 
tulevaa remontti- ja sisutussuunnitelmaa varten. Unelmakodin avulla läh-
dimme myös pohtimaan nuorten nykyisten asuntojen ja kotien ongelmia ja 
parannusehdotuksia sekä työstämään toteutuskelpoista suunnitelmaa, joka 
ottaa huomioon kaikki projektin reunaehdot, kuten budjetin. Projektin ede-
tessä nuoret myös vapautuivat ja jatkoivat omien kotiprojektien ideointia ja 
keksivät hauskoja ratkaisuja ja ideoita asuntoihin. 

Tapaamiskerroilla käsittelimme myös asunto- ja sisustussuunnittelun eri 
puolia kuten tila-, materiaali-, valaistus-, ja kalustussuunnittelua. Mallin-
tamisen lisäksi nuoret pohtivat parannettavia asioita myös kirjallisesti ja 
keskustelemalla.
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Omaksi roolikseni projektissa muotoutui nuorten työskentelyn ohjaaminen, 
työvaiheiden suunnittelu ja ongelmissa auttaminen. Pyrin myös työsken-
telyn ohessa herättämään ajatuksia kodista ja nostamaan esille nuorten 
erilaisia ideoita kodista. Yksi apuväline oli videoitujen luentojen katsominen 
tapaamiskertojen yhteydessä.

Olin löytänyt kaksi mielenkiintoista Ted talk -luentoa netistä, jotka olivat 
aikanaan herättäneet omia ajatuksiani ja kiinnostusta kodin käsitteeseen 
ja aihepiiriin. Luennoissa kaksi eri kirjailijaa käsittelee kodin aihepiiriä iden-
titeetin kannalta. Molemmissa videoissa luennoitsijat käsittelevät omaa 
suhdettaan kotiin, erityisesti sitä miten ja mihin paikkoihin he identifioitu-
vat, miten he ovat itse kodin määritelleet ja löytäneet kodin merkityksen 
sekä mitä koti heille tarkoittaa. Molemmat kirjailijat myös käsittelevät omaa 
suhdettaan kotiin sekä nykymaailmaa, jossa kulttuurit ja ihmiset sekoittuvat 
eikä ihmisen ulkonäöstä pysty päättelemään hänen identiteettiään ja taus-
tojaan.

Valitsin videot, koska niissä käsiteltiin mielenkiintoisella tavalla kotia ja sen 
eri puolia, kuten identiteettiä, kotimaata, kotipaikkoja, tapoja, rituaaleja, 
sosiaalisia suhteita, muutosta, kotia prosessina, kotia tunteena ja muita ko-
din aineettomia puolia. Videoiden avulla pystyimme myös keskustelemaan 
niissä käsitellyistä teemoista mallintamisen ohella.

Vaikka minulla oli visio diplomityöstä ja projektista työtä aloittaessani, ke-
hittyi suunnitelmat koko ajan myös projektin edetessä, mikä oli toisaalta 
odotettuakin, koska projektissa oli tarkoitus edetä yhdessä nuorten ja hei-
dän ideoidensa mukaan. 

Itselleni opettava kokemus oli myös projektin itsenäinen organisoiminen ja 
käytännön toteuttaminen. En ollut tullut ajatelleeksi ennen projektin alkua, 
kuinka paljon aikaa, suunnittelua ja työtä projektin vetämiseen ja järjeste-
lyihin kuluisi ja kuinka opettavaista projektin vieminen ideasta toteutukseen 
asti olisi.



85

Nuorten tekemiä näkymäkuvia mallintamistaan unelmakodeista.
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Projektioita nuorten mallintamista unelma-asunnoista 1:100

Projektio A-A

Projektio B-B

Projektio C-C
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Pohjapiirustus nuorten unelma-asunnoista 1:100

A A

C

C

B B
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Nuorten tekemiä näkymäkuvia mallintamistaan unelmakodeista.
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Pohjapiirustus ja projektioita nuorten mallintamista unelma-asunnoista 1:100

D D

E

E

Projektio D-D

Projektio E-E
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Skissejä kaksion olohuoneen ikkunan eteen suunnitellusta penkistä.
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Toteutussuunnittelu ja valmistelut 

Nuorten suunnitelmista valittiin remonttiprojektiin sopivat osat, jotka olivat 
resursseillamme toteutuskelpoisia ja joista syntyi eheä ja järkevä kokonai-
suus. Koska nuorten unelmakodit olivat melko realistisia, pystyimme rajaa-
maan niistä suoraan sopivankokoiset osa-alueet, joita lähdimme tutkimaan 
eteenpäin.

Toisessa projektissa keskityttiin asuinhuoneen muokkaamiseen rajaamalla 
huoneeseen oma nukkumistila ja järjestelemällä tilan käyttö uudella tavalla 
sekä sisustamalla huonetta uusilla kalusteilla ja seinävaatteilla. Lisäksi eteis-
halliin hankittiin meikkaamista ja aamurutiineja varten peilipöytä.

Toisen nuoren kotona keskityttiin olohuoneen uudistamiseen maalaamalla 
yksi huoneen seinistä, kehittelemällä huoneeseen uutta säilytystilaa ja teke-
mällä ikkunan eteen syvennykseen uusi penkki ja istuskelupaikka. Sisutuk-
seen kuului myös uudet viherkasvit ja kehykset tauluille.

Useat ideat, jotka olivat saattaneet olla mukana ajatuksen tasolla, saivat 
tässä työvaiheessa konkreettisen muodon ja kehittyivät eteenpäin. Osa ide-
oista syntyi vasta erilaisten vaihtoehtojen pohtimisen jälkeen ja olikin hyvä, 
että toteutuksen suunnittelulle oli tarpeeksi aikaa.

Hienoja oivalluksia, joissa näkyi monia kodin eri puolia, syntyi useita. Esi-
merkiksi toiseen asuntoon keksitty idea uuden paikan luomisesta ikkunan 
eteen yhdisti monia ajatuksia kodista. Idea lähti käyttämättömän tilan hyö-
dyntämisestä ja uuden mukavan paikan luomisesta ikkunan eteen. Ensim-
mäisenä ajatuksena oli uuden teepöydän ja tuolien hankkiminen ikkunan 
eteen, idea kuitenkin kehittyi ikkunan eteen rakennettavaksi penkiksi. Nuori 
kaipasi asuntoon lisää säilytystilaa ja tätä varten penkkiin suunniteltiin avat-
tava kansilevy, jolloin sen sisälle muodostui säilytystilaa tavaroille. Paikan 
viihtyisyyden kannalta tärkeää nuorelle oli myös saada ikkunan eteen rulla-
verho, jolla tilan yksityisyyttä ja näkymiä sisälle saisi halutessaan säädettyä.
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Toinen nuori olisi halunnut asuntoonsa nukkumisparven, jonka alle syntyisi 
pesämainen tila. Parven rakentaminen ei kuitenkaan lopulta ollut mahdol-
lista omien resurssiemme eikä nuorisokodin realiteettien kannalta. Ideasta 
kuitenkin syntyi pesämäinen nukkumistila, joka rajattiin asuinhuoneeseen 
uusien hyllyjen ja sängyn ympärille kiinnitettävien verhojen avulla. Tärkei-
den seinävaatteiden avulla nuori sai omaa identiteettiään ja mieltymyk-
siään tuotua osaksi pesän tunnelmaa.

Projektien toteutusta lähdettiin suunnittelemaan tekemällä tarvittavista 
asioista ja materiaaleista tuoteluettelot ja selvittämällä mistä kaikki materi-
aalit ja tavarat saataisiin hankittua. Teimme myös budjetit kummankin nuo-
ren projekteja varten, tietääksemme mitä kaikkea pystyisimme projektin 
puitteissa toteuttamaan. Myös nuorisokotia informoitiin suunnitelmista ja 
niitä muokattiin myös nuorisokodin toiveiden mukaan.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hankkimaan materiaaleja sponsoroitui-
na, lahjoituksina tai kierrätettyinä. Saimme myös lainata ja käyttää Lasten 
ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin ja nuorisokoti Marjiksen tavaroita ja 
välineitä, josta oli paljon apua.

Nuorisokodilta saamassani palautteessa pidettiin suunnitteluprosessia tär-
keänä oppina nuorten itsenäistymisessä. Suunnittelu, erilaisten ratkaisujen 
ja mahdollisuuksien pohtiminen sekä itse tekeminen olivat tärkeitä nuorten 
kasvulle. Myös pettymyksien sietäminen suunnitelmien muuttuessa nähtiin 
tärkeänä taitona, jota nuoret oppivat projektissa.

Huomasin myös itse nuorten itsevarmuuden kasvavan projektin edetessä. 
Tavaroiden ja valintojen tekeminen ei ollut aina helppoa ja nuoret eivät 
aina tienneet mitä halusivat. Projektin edetessä nuoret kuitenkin ottivat 
suunnittelua ja projektia yhä enemmän omiin käsiinsä ja he saivat myös 
vapauksia ja vastuuta itse tavaroiden, materiaalien ja kalusteiden hankkimi-
sessa ja ostamisessa.
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Kun suunnitelmat ja budjetit olivat valmiit ja meillä oli hankittavat asiat 
tiedossa; tilasimme, ostimme, teimme sekä haimme kaikki materiaalit, 
tavarat, työvälineet ja kalusteet valmiiksi itse remonttipäivää varten. Osa 
kalusteista ostettiin uusina ja osa käytettyinä. 

Toteutuksen suunnitteluvaiheessa opin paljon suunnittelutyön ohjaami-
sesta ja siitä, miten nuorten omia ideoita kannattaa tukea ja auttaa niiden 
eteenpäin kehittämisessä. Koska en aina osannut suoraan sanoa pystym-
mekö toteuttamaan jotain ideaa, jouduimme välillä selvittämään moniakin 
asioita. Se oli nuorille ja itsellenikin toisaalta opettavaista, mutta toisaalta 
hidasti projektin etenemistä.

Luonnoksia pesämäisestä nukkumispaikasta.
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Toteutimme asuntojen uudistukset yhdessä nuorten kanssa.



95

Sisustus- ja remonttiprojektien toteutus ja lopetus

Itse remontointiprojektit toteutimme omin käsin yhdessä nuorten kanssa. 
Teimme kaiken itse, tavaroiden ja materiaalien hankkimisesta remontin 
toteuttamiseen. 

Ensin toteutimme toisen asunnon, kaksion, remontin kahtena peräkkäisenä 
päivänä. Toteutimme olohuoneen takaseinälle betoniseinästä inspiroitu-
neen harmaan koristepinnoituksen, rakensimme ikkunan eteen syvennyk-
seen uuden istuskelutilan luovan ison penkin, jonka sisällä oli myös säilytys-
tilaa sekä kokosimme ja asettelimme uudet kalusteet ja tavarat paikoilleen.

Toisen asunnon, yksiön, remonttipäivä toteutettiin kesän jälkeen. Tässä pro-
jektissa oli vähemmän remontoitavaa ja enemmän sisutuksen uusimista ja 
uuden tilajärjestyksen luomista. Sängyn ympärille kiinnitettiin verhotanko, 
joka rajaisi nukkumistilan omaksi paikakseen. Myös uudet (ja vanhat) ka-
lusteet aseteltiin asuntoon rajaamaan nukkumistilaa ja uuteen sisutukseen 
sopivaksi. Seinille kiinnitettiin myös nuorelle tärkeät seinävaatteet.

Asuntojen viimeistelyä jatkettiin vielä aivan projektin loppuun asti, muun 
muassa verhojen, taulujen sekä muiden yksityiskohtien hankkimisella ja 
toteutuksella.

Itse tekeminen ja osallistuminen suunnitelmien toteutukseen ja asunto-
jen muutokseen oli tärkeä osa projektia. Niin minä kuin nuoret opimme 
tekemällä ja kokeilemalla paljon remontoinnista, sillä monet asiat olivat 
sellaisia, joita emme olleet aikaisemmin tehneet. Esimerkiksi betonimaisen 
seinän tekeminen koristepinnoituksen avulla ja verhokiskojen asentaminen 
ensimmäistä kertaa olivat hienoja onnistumisen kokemuksia.

Vastoinkäymisistä selviäminen ja eteen tulevien ongelmien ratkaiseminen 
yhdessä oli myös opettavaista. Esimerkiksi toiseen asuntoon rakennetun 
penkin osat olimme sahanneet mittojen mukaan arkkitehtiosaston pajalla 
etukäteen ja kuljettaneet asuntoon, jossa penkki oli tarkoitus koota paikan 
päällä. Vanerilevyt olivat kuitenkin väärän kokoisia ja jouduimme sahaa-
maan ne paikan päällä uudestaan oikean kokoisiksi. Vaikka penkkiprojekti 
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Kaksion ilme uudistui olohuoneen takaseinän maalauksella. Taka-
seinä pestiin, pohjamaalattiin ja viimeisteltiin koristepinnoitteella 
betonipinnan näköiseksi.
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Valmiiksi maalattu seinä. 
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tuntui yhdessä vaiheessa menevän aivan pieleen, saimme lopulta ratkais-
tua kaikki ongelmat ja lopputuloksesta tuli todella hieno ja toimiva.

Projektin lopuksi kutsuimme myös Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu 
Arkin ja nuorisokoti Marjiksen henkilökunnan projektin lopetustilaisuuteen, 
avoimiin oviin, joissa esittelimme asuntoja ja toteuttamaamme projektia. 
Tilaisuus oli hieno lopetus projektille ja nuoret pääsivät esittelemään omia 
asuntojaan kutsuvieraille. 

Tilaisuuden alussa esittelin projektin vieraille ja kiitin kaikkia osapuolia yh-
teistyöstä. Tämän jälkeen nuoret pääsivät kertomaan omista projekteistaan 
ja kokemuksistaan ja vieraat pystyivät esittämään kysymyksiä. Vierailimme 
myös molemmissa asunnoissa, jotta kaikki pääsisivät näkemään nuorten 
uudistetut asunnot.

Tapasimme vielä kolmistaan nuorten kanssa päätöstilaisuuden jälkeen lop-
puhaastattelua ja -kyselyä varten. Nuoret täyttivät saman kyselyn, jonka 
he olivat täyttäneet projektin alussa, ensimmäisellä tapaamiskerrallamme. 
Kyselyn jälkeen haastattelin nuoria projektista ja keskustelimme kodista ja 
nuorten kokemuksista projektiin liittyen.

Keskustelun avauksena olin kerännyt erilaisia kotiin liittyviä sanoja pienille 
paperilapuille, joista nuoret saivat valita kolme tärkeintä kotia kuvaavaa 
sanaa itselleen. Sanoiksi valikoitui tavarat-vapaus-yksityisyys ja vapaus-oma 
paikka-tunne. 

Tavarat olivat tärkeitä niihin liittyvien tunteiden ja tarinoiden takia, mutta 
myös siksi, että ne olivat nuorten omia ja ne voidaan myös ottaa mukaan 
harjoitusasunnosta lähdettäessä. Tavarat luovat pysyvyyttä, jota harjoitte-
luasunnon väliaikaisuus ei pysty samalla tavalla tarjoamaan. 

Vapaus, yksityisyys ja oma paikka kuvastivat nuorille itsenäisyyden ja oman 
elämän hallitsemisen tärkeyttä sekä mahdollisuutta yksityisyyteen ja rau-
hoittumiseen. Vaikka harjoitusasunnon väliaikaisuus ja nuorisokodissa asu-
minen koettiin vaikuttavan negatiivisesti kodin tunteeseen, oli siihen nuor-
ten mukaan helpompi suhtautua, kun kodin käsitettä ja prosessia ymmärsi 
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paremmin. Nuoret oppivat ymmärtämään, että harjoitusasuntokin voi olla 
koti, vaikka se kuuluikin nuorisokotiin ja oli väliaikainen järjestely.

Se, että asuminen ei ole pysyvää, ei tarkoita sitä, että sinne ei pystyisi kotiu-
tumaan tai, ettei se voisi olla koti, vaikka se ei tuntuisikaan kodilta samalla 
tavalla kuin esimerkiksi lapsuudenkoti. Se, että koteja voi olla monta ja koti 
voi myös kulkea mukana paikasta toiseen osana identiteettiä, esineitä ja 
ihmisiä, nousi esille keskustelussa.

Tunne kuvasti toiselle nuorista sitä, kuinka oma mieliala vaihtuu kotiin tul-
taessa ja sitä, kuinka kotona myös on oma tunnelmansa. ”Aina kun tulee 
kotiin, mieliala vaihtuu jossakin määrin ja kotona on tietty tunnelma, joka 
on just omanlainen”. Kuvauksessa näkyy hienosti kodin ja nuoren vuorovai-
kutus, se kuinka oma identiteetti heijastuu kotiin, joka toisaalta vaikuttaa 
myös tunnelmallaan ja ratkaisuillaan omaan mielentilaamme.

Nuorten mielestä projekti auttoi löytämään kodin tunnetta ja kotiutumaan 
asuntoihin. Asunto tuntui projektin jälkeen enemmän omalta. Nuoret sa-
noivat, että nyt kotiin tullessa tuntuu siltä, että tulee kotiin eikä pelkästään 
johonkin harjoitteluasuntoon. Haasteena koetiin harjoitteluasunnon väliai-
kaisuus, se että harjoitteluasunto on vuokra-asuntoakin väliaikaisempi jär-
jestely, kun sieltä täytyy jossakin vaiheessa joka tapauksessa lähteä.

Kodin syntymiseen vaikuttavina asioina nuoret mainitsivat omien tavaroi-
den ja esineiden tärkeyden, jotka tuovat kodin tunnetta mukanaan. Esimer-
kiksi omat lakanat tai tyyny tuovat valmiiksi kalustettuun asuntoon omaa 
itseä ja kodin tunnetta. Myös oman ympäristön ja kodin muokkaaminen 
oli nuorille tärkeä keino kodin tekemisessä. Itse tekeminen ja niin sanotut 
tee-se-itse-projektit koettiin hyvänä tapana kotiutumisessa asuntoon. 

Molemmissa projekteissa nuoret onnistuivat mielestäni toteuttamaan jo 
alun inspiraatiotauluissa ja keskusteluissa mukana olleita teemoja ja ai-
heita. Molemmilla oli toisistaan eroavat tyylit ja painotukset kodista, ja ne 
toteutuivat hienosti remontti- ja sisustusprojekteissa. Nuoret myös kokivat, 
että projekti auttoi löytämään omaa tyyliä ja identiteettiä ja saamaan sen 
näkyviin asunnossa.
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Uudistetun kaksion pohjapiirustus projektin päättyessä 1:100
Viereinen sivu: Kaksion olohuoneen ikkunan eteen rakennettu uusi paikka. Penkin 
sisällä on säilytystilaa ja rullaverhon avulla pystytään säätämään tilan yksityisyyttä.
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Ikkunan eteen rakennetun penkin lisäksi kaksioon saatiin nuoren 
toivomaa säilytystilaa uusien hyllyjen avulla.
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Uudistetun yksiön pohjapiirustus projektin päättyessä 1:100
Viereinen sivu: Uusi verhoilla rajattu nukkumistila.
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Yksiön asuinhuone jaettiin hyllyjen ja verhojen avulla makuu- ja 
olohuoneeksi. 
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Lopuksi nuoret vastasivat myös projektin alussa pitämääni kyselyyn ja keskuste-
limme nuorten näkemyksistä kodista ja projektista.



Lopputulokset 
ja johtopäätelmät
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Seuraavaksi pohdin työn tuloksia suhteessa asetettuihin hypoteeseihin sekä 
tutkimuskysymyksiin ja esitän omat johtopäätelmät ja mahdolliset jatkotut-
kimuksen aiheet sekä pohdin työn suhdetta arkkitehtuurin kenttään.

Tässä diplomityössä olen pohtinut kotia niin teoreettiselta kannalta, kuin 
hyvin käytännönläheisesti nuorten kanssa toteutetussa projektissa. Molem-
mat lähestymistavat ovat antaneet arvokkaita näkökulmia kodin tarkaste-
luun ja prosessi kuvaa hyvin arkkitehtuurin laajaa näkökulmaa tutkittaviin 
aiheisiin tai projekteihin, joissa usein teoreettiset ajatukset yhdistyvät 
käytännön yksityiskohtiin. Vaikka kodin yksiselitteinen määrittely on vaikeaa 
ja jopa tarpeetonta (jos lähtökohtana on henkilökohtainen suhde kotiin) 
syntyi kodin teoriaan tutustumisesta käsitys kodista, joka on myös nuorten 
kanssa toteutetun projektin pohjalla.

Jokaisella on oma ainutlaatuinen yksilöllinen kokemus kodista, joka on 
yleismaailmallinen ja samaistuttava. (Wardhaugh 1999, s. 92) Koti on 
moniulotteinen käsite, joka pitää sisällään erilaisia merkityksiä. Koti on 
aineeton kokemus ja tunne, joka saa myös fyysisiä merkityksiä paikkojen, 
esineiden ja ihmisten kautta. Ihmisen ja kodin suhde on dynaaminen pro-
sessi, joka muuttuu koko ajan. Siihen vaikuttavat niin menneet kokemukset, 
nykyinen ympäristö, kuin tulevaisuuden unelmat ja toiveet. (Dovey 1985, s. 
35-44) Koti voidaan nähdä myös ihmiselle hyvänä ja ominaisena olotilana, 
jota paremmin ymmärtämällä sen pystyy myös paremmin löytämään. (Ki-
velä, Lempinen 2009, s. 10-12)

Koti on osa ihmisen identiteettiä ja sen vahvistuminen lisää yksilön voima-
varoja ja mahdollistaa ihmisenä kasvamisen. Kodin eri osa-alueita ymmär-
tämällä pystytään myös lisäämään omaa elämän- ja arjenhallintaa sekä 
vaikuttamaan kodin tunteeseen. (Kivelä, Lempinen 2009, s. 12-13) Koti voi-
daan määritellä ihmisen ja ympäristön suhteena, joka pyrkii tasapainoon tai 
eheään kokemukseen kodista ja minuudesta. Koti on siis tärkeä osa ihmisen 
hyvinvointia ja vastaavasti positiivinen tai vahva kokemus kodista tai kodin 
tunne lisää yksilön hyvinvointia esimerkiksi juuri vahvan identiteetin ja hen-
kisten voimavarojen muodossa.
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Nuorten kanssa toteutetussa projektissa tutkittiin nuorten omaa suhdetta 
kotiin arkkitehtuurin kautta, suunnittelemalla ja toteuttamalla remontti- ja 
sisutusprojekti nuorten asuntoihin. Konkreettisen tekemisen kautta pystyt-
tiin luontevasti käsittelemään kodin eri osa-alueita ja aineettomia puolia 
ja sitä, miten ne näkyvät fyysisessä ympäristössä ja nuorten asunnoissa. 
Projekti tuki nuorten itsenäistymisprosessia ja kotiutumista harjoitusasun-
toihin. 

Projekti on antanut nuorille keinoja kodin käsitteen ymmärtämiseen 
ja työstämiseen esimerkiksi pohtimalla omaa suhdetta kotiin, tutustu-
malla muiden näkemyksiin kodista sekä peilaamalla omaa asuntoaan ja 
tilannettaan suhteessa omaan unelmakotiin. Projekti on myös antanut 
mahdollisuuksia ja osallistanut nuoria oman ympäristön ja asunnon muok-
kaamiseen, tukenut nuorten ideoita ja suunnitteluprosessia sekä auttanut 
suunnitelmien toteutuksessa. Lisäksi nuoret ovat oppineet taitoja, joista 
on hyötyä oman asunnon ja kodin muokkaamisessa ja suunnittelussa myös 
tulevaisuudessa.

Ihmisen tarve muokata elinympäristöään näkyy esimerkiksi asunnon muut-
tuessa kodiksi prosessissa, jossa tilasta tai paikasta tehdään oma. Tätä 
prosessia kutsutaan yksilöllistämiseksi tai personalisoinniksi. (Aura, Horelli, 
Korpela 1997, s. 54) Nuoret kokivat projektin olleen hyödyllinen ja että siitä 
oli apua kodin tunteen löytämisessä ja harjoitteluasuntoon kotiutumises-
sa. Tähän vaikutti mahdollisuus muokata omaa ympäristöään ja asuntoa 
mieleisekseen, mutta myös omaa asennetta ja suhtautumista pystyttiin 
muuttamaan ja sitä kautta sopeutumaan paremmin harjoituskotiin. Toinen 
nuorista kertoi tajunneensa, että harjoituskodistakin voi tehdä kodin tai 
että siihen voi kotiutua, vaikka se onkin vain väliaikainen järjestely ja osa 
nuorisokotia.  

Arkkitehtuurikasvatus ja osallistava suunnittelu ovat keinoja, joilla arkki-
tehtuurista ja suunnittelusta voidaan tehdä demokraattisempaa ja ihmisille 
merkityksellisempää ja ymmärrettävää. 
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Sama ymmärrys auttaa myös suunnittelijoita paremman suunnittelupro-
sessin ja suunnittelun toteutuksessa ja lopulta myös paremman ympäristön 
ja arkkitehtuurin tuottamisessa. Kodin käsite arkkitehtuurin kannalta koh-
distaa katseemme ihmiseen ja hänen kokemukseensa. Tärkeitä kysymyksiä 
ovatkin miten ihminen muodostaa merkityksellisen suhteen ympäristöönsä 
ja arkkitehtuuriin, ja miten arkkitehtuuri voi luoda otollisen ympäristön 
tätä varten. Kodin käsitteen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään ihmisen 
suhdetta ympäristöön ja arkkitehtuuriin sekä ihmislähtöisen näkökulman 
löytämistä arkkitehtuurissa. Arkkitehtuuri joka ottaa huomioon ihmisen on 
mukautuvaa ja suvaitsevaa sekä tukee yksilöllistämisen ja kotiintulon pro-
sessia. (Pallasmaa 1994, s. 24)

Hyvinvoinnin ja arkkitehtuurin suhdetta on vaikea tutkia koska molemmat 
ovat niin komplekseja ja laajoja kokonaisuuksia, joihin vaikuttavat useat 
erilaiset tekijät ja systeemit. Arkkitehtuurin ja kodin terapeuttiset vaiku-
tukset yksilön henkiselle hyvinvoinnille tilan yksilöllistämisen kautta olisi 
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Myös pidemmälle viety yhteistyö 
nuorisokodin työntekijöiden tai sosiologin kanssa olisi mielenkiintoinen 
tapa jatkaa tutkimusta. Nuorten hyvinvointia ja projektin toimintamallin 
toimivuutta olen tässä diplomityössä arvioinut teoreettiselta pohjalta, nuo-
rilta ja nuorisokodin henkilökunnalta saamani palautteen perusteella sekä 
omien huomioitteni pohjalta. 

Nuorten positiivinen suhtautuminen ja mielenkiinto kodin aineettomiin ja 
teoreettisempiin puoliin ja niiden käsittelyyn projektissa oli kannustavaa. 
Niiden käsittely nähtiin myös tärkeänä osana projektia ja kotiutumista. Vas-
taavanlaisen projektin toteutuksessa tulevaisuudessa pyrkisinkin lisäämään 
painotusta kodin eri puolien ja ominaisuuksien pohtimiseen erilaisten 
tehtävien ja suunnittelun kautta ja pienetäisin itse toteutettavan remontin 
osuutta.
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Nuorisokodilta saamassani palautteessa pidettiin itsenäistymisen kannal-
ta tärkeänä nuorten onnistumista sitoutumaan pitkään projektiin alusta 
loppuun saakka. Oma osallistuminen ja konkreettinen lopputulos asunnon 
uudistuessa nähtiin nuorille voimaannuttavana kokemuksena ja suunnitte-
luprosessia pidettiin tärkeänä itsenäistymiselle. Projekti antoi nuorille mah-
dollisuuden reflektoida oman kodin merkitystä itselleen ja hyvinvoinnilleen. 
Toisen nuoren psyykkisen hyvinvoinnin kerrottiin parantuneen merkittävästi 
projektin aikana.

Nuorisokotinuorten kanssa toteutettu projekti ei ole arkkitehdille tyypillistä 
työtä, mutta osoittaa arkkitehtuurin ja arkkitehtien mahdollisuuksia toimia 
myös laajemmin työelämässä. Toteuttamassani projektissa nuorisokoti-
nuorten kanssa yhdistyvät esimerkiksi projektin suunnittelu, organisointi ja 
johtaminen, monialaisten kokonaisuuksien hahmottaminen, hallitseminen 
ja niistä ymmärrettävien kokonaisuuksien tekeminen sekä sosiaaliset taidot, 
jotka ovat arkkitehdille tärkeitä osaamisalueita. Näistä taidoista on hyötyä 
rakennusprojekteissa, mutta vastaavasti arkkitehdin osaamisesta ja moni-
puolisesta koulutuksesta olisi varmasti hyötyä muillakin aloilla.

Arkkitehdin näkökulma on ollut tärkeä nuorten kanssa toteutetussa pro-
jektissa. Vaikka monen alan osaaja voisi ohjata nuorten kanssa remontti- ja 
sisutusprojektin, jossa uudistettaisiin nuorten asuntoja, on arkkitehdin tieto 
ja taidot suunnittelusta, ympäristöstä, asumisesta ja kodista tuoneet pro-
jektiin sen sisällön ja mahdollistanut oman ympäristön ja kodin tutkimisen 
mielekkäällä tavalla arkkitehtuurin keinoin.
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Väliaikaisten pehmusteiden asettelua vastavalmistuneen penkin päälle.
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Liitteet

Kaksiossa asuva nuori sai koiran vähän projektin alun jälkeen. Ikkunan eteen      
rakennettu penkki oli myös koiralle mieluinen paikka.
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Liite 1 – Päiväkirja

Tässä päiväkirjassa olen pitänyt kirjaa tapaamisista ja projektin etenemi-
sestä. Jokaisen tapahtuman alussa on kerrottu paikka ja ajankohta, jonka 
jälkeen mukana olleet osallistujat. Olen itse ollut paikalla ja mukana kaikis-
sa päiväkirjan merkinnöissä, enkä ole lisännyt itseäni erikseen osallistujien 
luetteloon.

Nuorisokodin etsiminen yhteistyökumppaniksi

Paikka ja aika: Helsingissä 10.2.2017-4.3.2017
Osallistujat: 

Projektiin tutustuttuani tärkeimpänä asiana oli sopivien nuorten ja nuoriso-
kodin löytäminen yhteistyökumppaniksi projektin toteuttamiseksi. 

Olin yhteydessä seuraaviin lastensuojelun tahoihin: 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry, Nuorisokoti Marjis, 
Toiminnanjohtaja Rita Lohman
Helsingin kaupungin lastensuojelun asumisharjoittelu, Johtava ohjaaja Arto 
Laaksonen
Kalliolan setlementti, Hirvikallion nuorisokoti, Johtaja Janne Linervo
Barnavårdsföreningen, Töölön lastenkoti, Lastenkodin johtaja Johanna 
Granlund

Projekti herätti mielenkiintoa kaikissa paitsi Helsingin kaupungin lasten-
suojelun asumisharjoittelun yksikössä, josta en ikinä saanut vastausta. Yh-
teistyökumppaniksi valikoitui nuorisokoti Marjis, koska heillä oli itsenäisty-
mässä olevia ja juuri harjoitteluasuntoihin muuttaneita nuoria, jotka olivat 
kiinnostuneita projektista.
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Alla mahdollisille yhteistyökumppaneille lähetetty viesti:

Hei!

Etsimme nuorisokotia yhteistyökumppaniksi nuorisokotilasten kanssa to-
teutettavalle projektille ”Asunnosta kodiksi – nuorisokotilasten voimaannut-
taminen oman asunnon sisustusprojektin kautta”

Ideana on toteuttaa projekti, jossa itsenäistymässä olevat nuoret pääsisivät 
pohtimaan mitä koti heille merkitsee. Arkkitehtuurin ja sisustamisen kei-
noin suunniteltaisiin omaa unelmakotia tai asuntoa sekä mahdollisuuksien 
mukaan päästäisiin myös toteuttamaan suunnitelmia. Alla hieman lisää 
kuvausta projektin ideasta:

Tässä projektissa pyritään psykologisen pääoman ja hyvän itsetunnon lisää-
miseen oman tilan haltuunottamisen kautta, oman asunnon sisustussuun-
nittelun, remontoinnin ja sisustamisen avulla.

Kukin osallistuja muokkaa 1:1 omasta harjoitteluasunnostaan unelmiensa 
kodin omien toiveidensa ja suunnitelmiensa mukaisesti.

Projektissa nuoret työskentelevät yhdessä ammattilaisen ohjauksessa ja 
yhteistyössä, kukin valitsemastaan lähtökohdasta käsin pyrkien omaan ta-
voitteeseensa. Arkkitehtuurin ja sisustuksen ammattilainen opettaa nuorille 
ammattiin ja suunnitteluun liittyviä perusasioita, ja sen jälkeen työskentelee 
heidän kanssaan yksilölähtöisesti ohjaten, avustaen ja tukien kutakin henki-
lökohtaisesti omassa asunnon muutoksen suunnittelutyössä. Tämän jälkeen 
ohjaaja(t) auttaa nuoria itse löytämään muutokseen tarvittavat rakennus-
materiaalit ja välineet, sekä mahdolliset verhot ja kalusteet.

Ammattisuunnittelija tietää, mitkä ovat realistisia ja toteutuskelpoisia kei-
noja tilan muokkaamiseksi itse. Esim. valaistus, maalit ja sisustuskankaat 
ovat helppoja ja toteutuskelpoisia välineitä muutosten tekemiseen kohtuul-
lisella työllä ja hinnalla.
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Projektin ideana on, että oma koti toimii tervehdyttävänä ympäristönä 
oman osallistumisen kautta ja lisää vaikeassa tilanteessa olevan nuoren 
hyvinvointia. 

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry järjestää kursseja, työpajoja 
ja erilaisia projekteja arkkitehtuurikasvatukseen liittyen lapsille ja nuo-
rille. Arkki on saanut Taikelta apurahan tämän projektin toteuttamiseksi, 
jonka avulla sisustus- ja remontti-ideoita olisi mahdollisuuksien mukaan 
tarkoitus myös toteuttaa. Projektin pohjalta syntyisi myös opinnäytetyö ark-
kitehtuurin laitokselle. Projekti olisi tarkoitus toteuttaa nyt keväällä 2017. 
Projektista ei siis koituisi ylimääräisiä kuluja teille.

Olen siis itse maisterivaiheen arkkitehtiopiskelija aloittamassa lopputyöni 
tekemistä. Olen ollut Arkissa vuoden töissä ja suunnitelmissa olisi tehdä 
lopputyö tämän projektin pohjalta. Lopputyöhön kuuluisi teoreettinen osio 
sekä kuvaus projektista ja mahdollisesti haastatteluja nuorten kanssa sekä 
tietysti projektin toteutus.

Projekti ja lopputyö hahmottuvat tarkemmin yhteistyökumppanin löydyt-
täessä ja sen toteutusta voidaan suunnitella yhdessä.

Toivottavasti tämä projekti kuulostaa mielenkiintoiselta ja haluaisitte lähteä 
mukaan toteuttamaan sitä, minun ja Arkin kanssa!

Ystävällisin terveisin, 
Jere Keskinen
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Projektin suunnittelu 

Paikka ja aika: Helsingissä 4.3.2017-11.3.2017
Osallistujat: 

Yhteistyökumppanin löydyttyä jatkoin projektin suunnittelua yhteistyössä 
nuorisokodin kanssa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys 
ry:n toiminnanjohtaja Rita Lohman ohjasi minut eteenpäin, Sirkka Mikko-
selle jonka kanssa puolestaan sovimme, että olen projektin toteutuksesta 
suoraan yhteydessä Maarit Vileniin nuorisokoti Marjiksessa.

Projektin vaiheet voisivat olla jotakin seuraavanlaista:
- ennakkotehtävä, kysely
- tapaaminen nuorten kanssa, projektin esittely / työpaja
- haastattelut nuorten kanssa
- nuoren asunnon nykytilanteen dokumentointi ja kuvailu
- työpaja kodin käsitteestä, mikä tekee asunnosta kodin?
- suunnitteluvaihe, tehdään suunnitelma omasta unelmakodista
- toteutusvaihe, muokataan suunnitelma toteutuskelpoiseksi ja toteutetaan 
mahdollinen remontti tai sisustus yhdessä
- valmiiden projektien (asuntojen) dokumentointi ja kuvailu
- loppuhaastattelut, onko käsitys kodista muuttunut, millainen kokemus 
projekti oli, jne.

Nuorisokotia pyörittävä yhdistys omistaa nuorten harjoitteluasunnot, joten 
siten sisustus- tai remonttiprojektin toteutukselle ei ole estettä. Sain myös 
asuntojen pohjapiirustukset projektin suunnittelua varten käyttööni. Ne 
tosin olivat kiinteistönvälitysyhtiön asuntoesitteestä peräisin eivätkä välttä-
mättä olleet täysin tarkat.
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Materiaalisponsoreiden etsiminen projektille

Paikka ja aika: Helsingissä 6.3.2017
Osallistujat: 

Aloitin materiaalisponsoreiden alustavan etsimisen projektia varten. 
Tikkurila ja Vallila Interior, joille alun perin laitoin viestiä mahdollisista 
materiaalilahjoituksista, eivät kuitenkaan lopulta olleet mukana projektin 
toteutuksessa, koska nuoret eivät halunneet yritysten tarjoamia tuotteita 
tai päädyimme toisenlaiseen ratkaisuun. Projektin toteutukseen saimme 
lopulta materiaalisponsoriksi maalinvalmistaja Teknos Group Oy:n, joka 
lahjoitti meille maaleja.

Projektiin saatiin maaleja sponsoroituna.
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Ensimmäinen tapaaminen 

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 12.3.2017 klo 13-15
Osallistujat: Nuoret ja yksi nuorisokodin ohjaaja

Tapasimme ensimmäistä kertaa nuorisokotinuorten kanssa iltapäivällä sun-
nuntaina 12.3. kello yhdeltä. Tapaaminen oli nuorisokoti Marjiksessa Kor-
keavuorenkadulla ja paikalla oli itseni lisäksi kaksi itsenäistymässä olevaa 
nuorta ja yksi nuorisokodin ohjaaja. 

Olin valmistellut tapaamiseen kyselyn kodista sekä kuvaesityksen erilaisista 
kodeista ja asumisen muodoista. Tarkoituksena oli myös tutustua toisiim-
me ja esitellä projektia nuorille sekä saada heidät innostumaan aiheesta ja 
lähtemään mukaan projektiin.

Saapuessani paikalle nuorisokodin ohjaaja esitteli minulle nuorisokodin tilo-
ja. Nuorisokodin tilat Korkeavuorenkadulla on yhdistetty kahdesta asunnos-
ta vuonna 1911 rakennetussa Jugend talossa. Nuorisokodissa on paikkoja 
seitsemälle nuorelle ja tällä hetkellä nuorisokodissa asuu neljä nuorta. Osa 
huoneista oli vielä remontissa tai kunnostettavana ja tyhjillään sillä nuoriso-
koti oli muuttanut tiloihin helmikuussa. Lisäksi nuorisokodilla on harjoitte-
luasuntoja, joissa projektiin osallistuvat nuoret asuvat.

Istuimme nuorisokodin olohuoneeseen kahvitarjoilun kera ja kerroin aluksi 
vähän itsestäni ja Arkista. Kysyin, oliko nuorille kerrottu projektista paljon 
etukäteen. Ilmeisesti heitä ei oltu sen tarkemmin informoitu projektista, 
kuin että se olisi jonkinlainen kodin sisutusprojekti. Ennen kuin kerroin tar-
kemmin itse projektista pyysin nuoria kirjoittamaan ylös paperille mitä odo-
tuksia heillä oli projektille. Tämän jälkeen nuoret ja tapaamisessa mukana 
ollut ohjaaja täyttivät tekemäni kotiteemaisen aloituskyselyn.
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Inspiraatiotaulujen tekoa.
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Kyselyn jälkeen kerroin tarkemmin projektista ja toteutuksen suunnitel-
masta. Näytin myös kuvaesityksen erilaisista kodeista. Sen oli tarkoitus 
inspiroida ja herättää ajatuksia kodin käsitteestä ja monimuotoisuudesta. 
Keskustelimmekin nuorten kodeista, siitä mitä koti heille merkitsee ja siitä 
mitä kaikkea koti oikeastaan voi olla.

Toinen nuorista sanoi muun muassa, että hänestä koko maailma on meidän 
kaikkien yhteinen koti.

Inspiraatiotaulut

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 19.3.2017 klo 13-16
Osallistujat: Nuoret ja aluksi toisen nuoren omaohjaaja

Toisessa työpajassa oli tarkoitus miettiä, minkälainen oma unelmakoti olisi 
referenssikuvien, värien ja materiaalien avulla. Kuvista ja materiaaleista oli 
tarkoitus toteuttaa inspiraatiotaulu, mood board, valitsemalla ja etsimällä 
sekä leikkaamalla ja liimaamalla pahville kuvia, materiaaleja, värejä tai oike-
astaan mitä tahansa mitä siihen ikinä haluakaan laittaa. 

Olin antanut nuorille tehtäväksi etsiä referenssikuvia unelmakoti teemalla, 
joita voisin tulostaa työpajaan ja joita voisimme käyttää inspiraatiotaulujen 
materiaalina. Lisäksi olin itse etsinyt erilaisia kuvia kodeista ja koteihin liit-
tyen sekä ottanut mukaani värikirjoja, kangasnäytteitä, materiaalinäytteitä, 
tusseja, värikyniä maaleja ja sisutuslehtiä, joista inspiraatiotaulu oli tar-
koitus tehdä. Pohjana nuorilla oli 700 x 500 kokoinen harmaa pahvi, johon 
kuvat, materiaalit ja muut inspiraatioainekset oli tarkoitus liimata.

Minulla oli kerättynä hyvin referenssikuvia ja materiaalia työpajaa varten, 
vaikka nuoret eivät lähettäneet minulle etukäteen omia referenssikuviaan 
tulostettavaksi. Olin saanut ensimmäisen tapaamiskerran perusteella ja eri-
tyisesti aloituskyselyn perusteella mielestäni melko hyvän kuvan siitä, min-
kälaiset tyylit ja kodit nuoria miellyttivät. Etsiessäni erilaisia referenssikuvia 
työpajaan yritin myös löytää joukkoon kuvia, jotka sopisivat nuorten tyyliin.
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Lauantaina päivää ennen työpajaa toinen nuorista kysyi voiko inspiraatio-
taulun tehdä tietokoneella ja sovimme, että se käy, jos hän ottaa mukaansa 
oman läppärinsä. Nuoret kyselivät myös, käymmekö kuvaamassa asunnot, 
josta olimme puhuneet tehtäväksi projektin aikana. Sanoin, että voimme 
käydä kuvaamassa, jos aikaa jää yli, mutta todennäköisesti kuvaamme toi-
sena kertana. 

Sunnuntaina tapasimme nuorisokoti Marjiksessa kello yhdeltä. Paikalla oli 
nuorten lisäksi aluksi myös toisen nuoren omaohjaaja seuraamassa ja kuu-
lemassa kotiprojektistamme. Vaikka nuoret eivät olleet lähettäneet kuvia 
minulle tulostettavaksi oli toinen nuorista kuitenkin kerännyt referenssiku-
via unelmakodin teemalla. Kävimme kuvat aluksi läpi ja hän kertoi, miksi 
hän oli ne valinnut ja mitä ne hänelle merkitsivät.

Inspiraatiotaulun tekemistä varten esittelin nuorille materiaalit, välineet ja 
tekniikan, jonka jälkeen ryhdyimme toteuttamaan tehtävää. Nuoret kävi-
vät läpi tarkasti kaikki tuomani kuvat ja materiaalit sekä valitsivat huolella 
itseään miellyttävät ja kiehtovat kuvat ja aiheet. Myös inspiraatiotaulujen 
sommitteluun kiinnitettiin paljon huomiota.

Työskennellessämme puhuimme myös kodista ja siitä mitä kaikkea inspi-
raatiotauluun voi laittaa. Autoin nuoria leikkaamaan valitsemiaan kuvia tai 
aiheita, mutta muuten he työskentelivät hyvin itsenäisesti ja keskittyneesti, 
todella paneutuen annettuun tehtävään.

Lopuksi nuoret saivat esitellä ja kertoa omista inspiraatiotauluistaan sekä 
unelmakodeistaan. Miksi he olivat valinneet valitsemansa kuvat ja aiheet 
ja mitä ne edustivat tai merkitsivät heille. Tauluista nousi esille laajasti eri-
laisia aiheita kotiin liittyen, niin lempiväreistä ja esineistä, tunnelmaan ja 
lähiympäristöön. Lopuksi nuoret saivat ottaa työnsä mukaansa.

Seuraavana sunnuntaina sovimme tapaavamme nuorten kotona, jossa 
ensin kuvaisimme ns. ”ennen kuvat” asunnon nykytilasta. Pääsisin myös 
näkemään nuorten asunnot ensimmäistä kertaa ja myös nuoret pääsevät 
vierailemaan toistensa asunnoissa. Jos aikaa jäisi yli testailisimme mallin-
nusohjelmaa (SketchUp), jolla olisi tarkoitus jatkaa projektia eteenpäin.
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Kaksion ovenkarmeissa näkyi edellisen asukkaan koiran tekemiä 
jälkiä, asuntojen kunto oli hyvä tai kohtalainen.
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Asuntovierailut

Paikka ja aika: Harjoitteluasunnot ja nuorisokoti Marjis 26.3.2017 klo 13-16
Osallistujat: Nuoret, osan aikaa kaksi nuorisokodin ohjaajaa

Tapasimme sunnuntaina kello yhdeltä toisen nuoren asunnossa. Otimme 
tarkastusmittoja asunnosta, saamieni pohjapiirustusten paikkansapitävyy-
den tarkistamiseksi. Paikan päällä huomasimme, että kiinteistönvälitysyri-
tyksen esitteistä saadussa pohjassa oli pieniä virheitä, muun muassa ovien 
aukeamissuunnissa ja ikkunoiden leveyksissä. 

Otimme asunnosta kuvia, kuvaamaan nykytilannetta ennen uudistusta. 
Asunto oli tyydyttävässä kunnossa. Nuoren toivomia parannuksia olivat 
muun muassa seinien väri, joka oli vaalean kellertävä tai luonnonvalkoinen 
(likaisen oloinen, mieluummin puhtaan valkoinen), aikaisemman asukkaan 
koiran aiheuttamat kulumat oveen ja karmiin sekä vessan remontti.

Sitten siirryimme toiseen asuntoon viereiseen kortteliin, suorittamaan mit-
taukset sekä valokuvauksen.

Asuntovierailujen jälkeen menimme nuorisokoti Marjikseen tarkistamaan 
pohjapiirustusten mittoja ja aloitimme 3D-mallin tekemisen asunnoista. 
Harjoittelimme ensin vähän mallinnusohjelman (SketchUp) käyttöliittymää 
ja mallintamista, jonka jälkeen nuoret ryhtyivät tekemään 3D-mallia omista 
asunnoistaan. Tarkoituksena on ensin mallintaa asunntojen nykytila, jonka 
pohjalle voimme alkaa suunnitella uusia ideoita. 

Paikalla oli myös kaksi nuorisokodin ohjaajaa, joille lopuksi esittelimme hiu-
kan alulle saamiamme malleja lopuksi. Keskustelimme siitä, miten 3D-malli 
on helppo työväline oman asunnon suunnitteluun ja miten sinne voisi koko 
ajan päivittää uusia ideoita ja suunnitelmia.

Sovimme nuorten kanssa seuraavan tapaamisen ensi torstaille kello kol-
meksi.
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Nuoret oppettelivat 3D-mallinnusta.
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Asuntojen 3D-mallit

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 30.3.2017 klo 15-17.30
Osallistujat: Nuoret

Nuoret olivat jatkaneet 3D-malleja asunnoista itsenäisesti, joten jäljellä oli 
vain mallien viimeistely ja hiominen. Teimme valmiiksi versiot asuntojen 
nykytilasta, materiaaleja ja kalusteita myöten. Seuraavaksi nuoret saivat 
kotitehtäväksi jatkaa malleista mielikuvituksellisia unelma-asuntoja ja -kote-
ja. Tässä vaiheessa ei tarvinnut miettiä ideoiden toteuttamiskelpoisuutta tai 
reunaehtoja vaan luovuuden sai päästää vapaasti valloilleen. Katselimme 
inspiraatioksi lisää kuvia erikoisista asunnoista ja tiloista.

Seuraava tapaaminen sovittiin sunnuntaiksi 9.4.2017

Unelma-asuntojen suunnittelu

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 9.4.2017 klo 13-14
Osallistujat: Nuoret

Jatkoimme yhdessä unelma-asuntojen suunnittelua. Opastin nuoria mallin-
nusohjelman käytössä ja mallintamisessa.
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Unelma asuntojen esittely

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 23.4.2017 klo 13-15
Osallistujat: Nuoret

Aluksi katsoimme kirjailija Pico Iyerin luennon Where is Home? Luennossa 
käsiteltiin kodin käsitettä globaalissa maailmassa, jossa yli 200 miljoonaa 
ihmistä asuu oman kotimaansa ulkopuolella, joko vapaaehtoisesti tai pakon 
sanelemana, matkailijana tai pakolaisena. Iyer kertoo omista kokemuksis-
taan kodista ja sen tunteesta ja missä ja miten hän kokee kodin.

Pico Iyer: Where is Home? (TEDGlobal 2013, 14:01, Filmed Jun 2013) 
https://www.ted.com/talks/pico_iyer_where_is_home 

Nuoret sanoivat pitäneensä videosta ja puhuimme hiukan sen herättämistä 
ajatuksista ja toin esille kodin merkitystä muuna kuin asuntona.

Videon jälkeen nuoret esittelivät omat unelma-asuntonsa ja lähdimme 
pohtimaan, mitkä ideat ovat toteutuskelpoisia tämän projektin puitteissa ja 
mistä tulisi nuorten oma sisutus- tai remonttiprojekti.

Pohdittiin pohjapiirustuksen avulla nykyisen asunnon hyviä ja huonoja puo-
lia, mitä parannettavaa asunnossa on ja mitkä voisivat olla ne asiat jotka 
otetaan remonttiprojektissa käsittelyyn.

Toisen nuoren pohdinnoista nousi esille seinien maalaaminen tai tapetointi, 
säilytystilan lisääminen, kohdevalaistuksen lisääminen tarpeellisiin paikkoi-
hin. 

Toisessa unelma-asunnossa keskeisenä aiheena on pesämäinen nukkumis-
paikka tai parvi, jota lähdettiin pohtimaan eteenpäin.

Unelma-asunnoista muokataan seuraavaksi versio, missä otetaan huo-
mioon projektin reunaehdot ja resurssit.
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Nuorten miettimiä asuntojen hyviä ja huonoja puolia.
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Nuoret halusivat käyttää omia tietokoneitaan työskentelyssä.
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Valmiit mallit ja esittelykuvien teko

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 3.5.2017 klo 14-16
Osallistujat: Nuoret

Aloitimme tapaamisen katsomalla luennon. Taiye Selasi on  kirjoittaja ja 
valokuvaaja, joka kertoo luennossa omista kokemuksistaan ja monikulttuu-
risuuden tuomista haasteista nykymaailmassa. Miten jonkun ulkonäkö tai 
juuret eivät välttämättä kerro mitään henkilön suhteesta kotiin tai mihin 
paikkoihin hän tuntee yhteyttä. Koti syntyy rituaaleista, suhteista ja rajoi-
tuksista.

Taiye Selasi: Don’t ask where I’m from, ask me where I’m a local (TEDGlo-
bal 2014, 16:31, Filmed Oct 2014) https://www.ted.com/talks/taiye_sela-
si_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local

Nuorten oli tarkoitus muokata unelma-asunnoista  vielä uudet ”toteutus” 
versiot, mutta ideat eivät olleet niin epärealistisia, että malleihin olisi enää 
tullut isoja muutoksia. Niinpä jatkoimme eteenpäin esittelykuvien tekemi-
sellä. 

Kävimme läpi mitä ovat pohjapiirustus ja projektiopiirustukset. Harjoitte-
limme näkymäkuvien tekemistä 3D-mallista sekä myös pohjapiirustuksien 
ja projektioiden tekemistä.

Emme ehtineet tehdä kaikkia kuvia valmiiksi, joten lupasin tehdä projektiot 
loppuun nuorille ensikerraksi.
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Nuorten tekemiä näkymäkuvia mallintamistaan unelmakodeista.
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Tuoteluettelon teko

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 10.5.2017 klo 12.30-14.30
Osallistujat: Nuoret

Tuoteluettelon ja sisustussuunnitelman jatkaminen. 

Kävimme läpi projektiot ja löytämiäni tuotteita ja ideoita, joita nuoret voi-
vat hyödyntää suunnitelmissaan. Aloitimme työstämään tuoteluetteloa, 
johon nuoret keräävät suunnitelman pohjalta listaa hankittavista asioista ja 
ideoista suunnitelman pohjalta.

Valaistussuunnitelma ja tuoteluettelo

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 24.5.2017 klo 16-18.30
Osallistujat: Nuoret

Valaistussuunnitelmien teko. Pohdittiin asuntojen valaistusta ja missä valoa 
tarvitaan. Tehtiin asunnoista valaistussuunnitelmat.

Kaksiossa asuvan nuoren projektissa pohdittiin eteenpäin olohuoneen taus-
taseinän tapetointia betonia muistuttavalla tapetilla ja esille nousi vaihto-
ehto päällystää pinta koristepinnoitteella, josta tulisi betoniseinän oloinen 
vaikutelma: http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/
interiora-farger-ac/kolibri-sand/

Lisäksi pohdittiin uuden ison hyllyn hankkimista olohuoneeseen, jotta asun-
toon saataisiin lisää säilytystilaa tavaroille. 

Olohuoneen ikkunan eteen nuori on ideoinut pientä pöytää ja tuoleja, mut-
ta nyt nousi esiin ajatus, että jos ikkunan eteen rakennettaisiin korotettu 
taso, toimisi se sohvamaisena kalusteena rajaten samalla ikkunan edustan 
omaksi paikakseen. Korotetun tason alle saisi myös lisää säilytystilaa.
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Nuorten tekemät valaistussuunnitelmat 1:100
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Parven saaminen toiseen asuntoon osoittautui hankalaksi nuorisokodin 
mielestä toisen nuoren projektissa, koska vanhasta sängystä ei nuorisoko-
din mielestä voida luopua. Pohdimme kuitenkin eteenpäin ideaa pesästä 
tai kolomaisesta nukkumisnurkkauksesta ja miten sellaisen tunnelman voisi 
saada aikaiseksi reunaehtojen puitteissa. Esille nousi vaihtoehto sängyn ra-
jaamisesta hyllyllä enemmän omaksi tilakseen sekä pesämäisen tunnelman 
luominen verhoilla ja kankailla. Sängyn ympärille voitaisiin laittaa verhot 
oman tilan rajaamiseen entisestään.

Nuori toi myös esille idean riippumaton kiinnittämisestä sisälle. Riippuma-
ton ongelmana on kiinnitys, miten saadaan tarpeeksi hyvät kiinnikkeet, 
jotka kestävät ja ovat turvalliset.

Budjetin laatiminen ja laatikkopenkin suunnittelu

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 30.5.2017 klo 17.30-20
Osallistujat: Nuoret

Jatkoimme tarvittavien materiaalien, tuotteiden ja kalusteiden etsimistä. 
Alustavan budjetin tekeminen ja nuorten omien projektien rajaaminen 
järkevän kokoiseksi.

Pohdimme, miten ikkunan alle saataisiin itse rakennettua penkkinä ja säily-
tystilana toimiva kaluste. Lähdin myös selvittämään, saisimmeko Teknoksel-
ta sponsorointina maalit olohuoneen takaseinän maalaamista varten.

Kalusteet

Paikka ja aika: Nuorisokoti Marjis 11.6.2017 klo 18-20.30
Osallistujat: Nuoret

Toteutussuunnittelun jatkaminen, erityisesti tarvittavien kalusteiden löytä-
minen ja päättäminen mitä ja minkälaisia kalusteita halutaan hankkia. 
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Olimme katselleet käytettyjä kalusteita netistä, edullisten ratkaisujen löy-
tämiseksi. Käytettyjen kalusteiden hankkimisen ongelmaksi osoittautui, 
kuitenkin se, että ne myytiin usein nopeasti pois tai ne olisi pitänyt hakea 
myyjältä heti. Siksi päätimmekin nyt kertaheitolla etsiä ja sopia käytettyjen 
kalusteiden ostosta, jotta voisimme hankkia niille kuljetuksen ja hoitaa nii-
den haun fiksusti yhdellä kerralla.

Kalusteiden haku pakettiautolla

Paikka ja aika: Pääkaupunkiseutu 13.6.2017 klo 16-23
Osallistujat: Toinen nuorista, Liina ja Aku

Sain lainattua tuttavieni pakettiautoa kalusteiden kuljetusta varten. Haku-
reissulle tuli mukaan vain toinen nuorista, koska toinen ei päässyt mukaan. 
Myös ystäväni Liina tuli mukaan auttamaan kuljetuksessa.

Kahdella reissulla haettiin toiseen projektiin kirjahylly ja kulmapöytä sekä 
toiselle nuorelle pöytä. Kirjahylly osoittautuikin luultua suuremmaksi, mut-
ta otimme sen silti, koska nuori sitä kovasti halusi.  Hyllyn kantamisessa 
nuoren asuntoon tuli auttamaan myös ystäväni Aku.

Penkin teko ja Ikea reissu

Paikka ja aika: Pääkaupunkiseutu 15.6.2017 klo 13-20
Osallistujat: Toinen nuorista

Lähdimme toisen nuoren kanssa Otaniemeen selvittämään, saisimmeko 
tehtyä ikkunan alle tulevan penkin arkkitehtikillan pajalla. Pajamestareilla 
oli kierrätettyä, jo kerran käytettyä vaneria ja lastulevyä, josta saimme teh-
tyä palat penkkiin pajan sirkkelillä. Myös penkistä tuli odotettua suurempi, 
mutta se mahtui juuri ja juuri autoon kyytiin. 

Kuljetimme penkin osat nuoren asunnolle ja lähdimme käymään Ikeassa, 
josta hankittiin hyllyjä, verhokiskot ja kehyksiä.
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Suunnitelmien luonnostelua.
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Maalaus- ja muiden välineiden haku kaapelitehtaalta

Paikka ja aika: Kaapelitehdas 18.6.2017 22.00-23.30
Osallistujat:

Kävin hakemassa tarvittavia välineitä remonttia varten Arkilta Kaapeliteh-
taalta.

Uusien kalusteiden järjestely

Paikka ja aika: Toinen harjoittelukodeista 19.6.2017 klo 18.30-20
Osallistujat: Toinen nuorista, Aku

Toisen asunnon järjestely ja sisustus. Nuori oli jo ehtinyt itse järjestelemään 
uudet kalusteet suurin piirtein paikoilleen. Veimme kirjahyllyn yhden osan 
kellariin ja viimeistelimme paikat kuntoon. Ystäväni Aku oli auttamassa kir-
jahyllyn kantamisessa

Peilipöydän haku

Paikka ja aika: Helsinki 20.6.2017 klo 12.00-14.30
Osallistujat: Toinen nuorista

Järjestelyt ja valmistelut remonttia varten. Peilipöydän haku. Kävin hake-
massa netistä ostetun peilipöydän myyjältä asunnolle, kannoimme sen 
yhdessä sisään.
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Kaksion remontti, päivä 1

Paikka ja aika: Toinen harjoittelukodeista 21.6.2017 klo 13-19
Osallistujat: Nuoret

Olimme sopineet, että toisen nuoren asunto remontoidaan ensimmäisenä 
ja toisen asunto vasta kesäloman jälkeen. Kaksion remontissa tehtävänä oli, 
olohuoneen seinän maalaus, penkin rakentaminen ikkunan alle sekä Ikea 
hyllyjen kokoaminen olohuoneeseen.

Ensimmäiseksi raivasimme olohuoneeseen työskentelytilaa ja pesimme 
maalattavan seinän. Suojasimme myös lattian ja tarvittavat seinäpinnat. 

Olohuoneen takaseinä oli tarkoitus maalata betonipintaa muistuttavaksi 
Teknokselta lahjoituksena saamillamme maaleilla. Seinä pohjamaalattaisiin 
ensin Biora Balance pohjamaalilla, sitten seuraavana päivänä se viimeistel-
täisiin Kolibri Sand koristepinnoitteella betonipinnan kaltaiseksi. Maalien 
tilauksessa oli käynyt kuitenkin jokin väärinkäsitys eivätkä ne olleet toivo-
tun värisiä, joten kävimme sävyttämässä ne Kalevankadun RTV:ssä.

Sävytyksen jälkeen pääsimme pohjamaalaamaan olohuoneen seinän. Seu-
raavaksi lähdimme työstämään olohuoneen ikkunan alle tulevaa penkkiä. 

Penkki osoittautui liian isoksi suunniteltuun syvennykseen, joten jouduim-
me käsin sahaamaan palat oikean kokoiseksi. Oikean kokoiset palat hiottiin, 
sillä käytetyissä vanerilevyissä oli jonkin verran kulumia, ja ne maalattiin 
valkoiseksi.

Kaksiossa asuva nuori aloitti Ikea-hyllyjen kokoamisen itse illalla ja muuten 
päätimme jatkaa töitä seuraavana päivänä.
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Penkin työvaiheita.
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Kaksion uudet kalusteet.
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Kaksion remontti, päivä 2

Paikka ja aika: Toinen harjoittelukodeista 22.6.2017 klo 14-18
Osallistujat: Nuoret

Seuraavana päivänä kokosimme nuoren aloittamat Ikea-hyllyt valmiiksi, 
jonka jälkeen siirryimme olohuoneen seinän viimeistelyyn.

Olohuoneen takaseinän viimeistely betonipinnan näköiseksi tehtiin Kolibri 
Sand koristepinnoitteen avulla. Pohjamaali oli hiukan tummemman har-
maan värinen kuin koristepinnoite ja tarkoituksena oli, että se jäisi osittain 
näkyviin koristepinnoitteen alta.

Päädyimme lopulta, testauksien jälkeen, levittämään koristepinnoitetta sei-
nälle ohuesti lastojen avulla. Näin saimme aikaan epätasaisen maalipinnan, 
jonka alta näkyi läpi myös tummempi pohjamaali. Lopputuloksesta tuli elä-
vän näköinen harmaan betonin värinen pinta, johon nuori oli tyytyväinen.

Seuraavaksi lähdimme kokoamaan ikkunan alle tulevaa penkkiä. Penkin 
kokoaminen sujui hyvin. Siihen tehtiin irrotettava kansi, jotta sisälle jäävää 
tilaa voisi käyttää säilytykseen. Ikkunan hauskasti rajaava penkki luo olo-
huoneeseen oman pienen tilan ikkunan eteen. Siinä voi istuskella ja katsella 
ulos. 

Saimme kaksion remontin suunnitelluilta osilta valmiiksi. Jäljelle jäivät vie-
lä julisteiden hankkiminen kehyksiin ja niiden kiinnittäminen olohuoneen 
seinälle sekä rullaverhon hankkiminen olohuoneen ikkunaan. Rullaverhon 
saaminen oli tärkeää, jotta huoneen ja penkin yksityisyyttä pystyisi säätele-
mään ja suojautumaan ulkoa tulevilta katseilta.
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Yksiön remontti

Paikka ja aika: Toinen harjoittelukodeista 27.7.2017 klo 16-19.30
Osallistujat: Toinen nuorista

Asensimme toisen nuoren asuntoon kevyen verhokiskon sängyn ympärille 
rajaamaan tilaa ja luomaan suojatun ja viihtyisän nukkumapaikan kotiin. 
Verhokiskon lisäksi kiinnitimme seinille myös nuoren hankkimat seinävaat-
teet. Jäljelle jäi enää verhojen hankkiminen uuteen verhokiskoon sängyn 
ympärille.

Tilannekatsaus

Paikka ja aika: Toinen harjoittelukodeista 20.8.2017 klo 16-17
Osallistujat: Nuoret

Kävimme läpi projektin tilanteen ja mitä oli vielä tehtävänä. Puhuimme 
myös siitä, miten saatamme projektin päätökseen. Toinen nuorista oli maa-
lannut ja tuunannut käytettynä ostamamme olohuoneen pöydän, josta tuli 
hienon näköinen.

Nuoret halusivat työstää projektejaan itsenäisesti eteenpäin julisteiden 
hankinnan sekä verhojen hankinnan ja ompelemisen suhteen. Toinen nuo-
rista ei ollut löytänyt sopivaa rullaverhoa, joten autoin häntä etsimään sel-
laisen ja tilasimme sen.

Sovimme, että pitäisin nuorille vielä haastattelut projektiin liittyen, viimeis-
telisimme projektit viimeisillä hankinnoilla ja järjestäisimme jonkinlaisen 
lopetus- ja esittelytilaisuuden, jossa esittelisimme nuorten sisutusprojektit 
projektin muille osapuolille, nuorisokodin henkilökunnalle ja Lasten ja 
nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin henkilökunnalle.
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Nukkumistilan verhokisko ja hyllyt asennettuina paikoilleen.
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Verhojen asennus

Paikka ja aika: Toinen harjoittelukodeista 9.10.2017 klo 10-12
Osallistujat: Nuoret

Kävin hakemassa valmistuneen rullaverhon liikkeestä ja sovimme, että ta-
paamme 9.10. ja asennamme rullaverhon paikoilleen ja sen jälkeen laitam-
me myös toisen asunnon sängyn ympärille tulevat verhot kuntoon.

Rullaverhon asennus sujui hyvin, se kiinnitettiin verhokiskojen taakse puu-
kotelon yläpintaan. Nuori oli myös keksinyt hauskan tavan kierrättää vanha 
olohuoneen seinässä ollut julistetaulu, leikkaamalla se kolmeen osaan ja 
laittamalla ne uusiin kehyksiin.

Toinen nuori oli itse ommellut verhot ostamastaan kankaasta ja laittanut 
ne jo paikoilleenkin sängyn ympärille. Verhot toimivat hyvin ja otimme vain 
valokuvia uudesta sisustuksesta. Kannoimme myös yhden ylimääräisen 
hyllyn kellariin.

Puhuimme loppuhaastattelusta ja sovimme haastattelut 19.10. Keskuste-
limme myös projektin päätöstilaisuudesta ja etsimme sille sopivaa päivää.

Päätöstilaisuus

Paikka ja aika: Harjoittelukodit 25.10.2017 klo 15-16
Osallistujat: Nuoret, Arkin henkilökunta, Nuorisokoti Marjiksen henkilökun-
ta

Päätöstilaisuudelle löytyi lopulta sopiva päivämäärä ja kutsuimme tilai-
suuteen ja asuntoihin vierailemaan Arkin ja nuorisokodin henkilökunnan. 
Paikalle saapuikin hyvin vieraita. Nuorisokodin puolelta paikalla oli Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Rita 
Lohman sekä nuorisokodin henkilökuntaa ja ohjaajia. Arkista oli paikalla 
rehtori Pihla Meskanen, johtava opettaja Niina Hummelin sekä sihteeri 
Minna Nousiainen.



153

Verhojen avulla muokattiin kodin yksityisyyttä.
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Tapasimme ensin toisen nuoren asunnossa, jonne olimme kutsuneet kaikki 
vieraat. Tilaisuuden aluksi kiitin kaikkia osapuolia ja esittelin projektia sekä 
sen kulkua paikallaolijoille, jotka myös esittivät kysymyksiä itselleni ja nuo-
rille. Myös nuoret pääsivät esittelemään ja kertomaan projekteistaan. Olin 
myös kerännyt kuvaesityksen, jonka avulla esittelimme projektin vaiheita 
kannettavalta tietokoneelta.

Toinen nuorista oli hiukan myöhässä, mutta hänen saavuttua paikalle an-
noin nuorille myös itseni ja Arkin puolesta lahjat muistoksi ja kiitokseksi 
projektista. Tarjolla oli myös keksejä ja juotavaa.

Tärkeimpänä osana päätöstilaisuutta oli mielestäni nuorten uudistettujen 
asuntojen ja projektien esittely projektin muille osapuolille. Tutustuimme 
molempien nuorten asuntoihin, keskustelimme ja katselimme projektin ja 
uudistusten tuloksia paikan päällä. Päätöstilaisuus oli hyvä lopetus projek-
tille ja antoi sille sen ansaitsemaa merkittävyyttä ja juhlavuutta. 

Loppuhaastattelu ja kysely oli alunperi tarkoitus tehdä ennen päätöstilai-
suutta, mutta ajankohta ei sopinutkaan, joten sovimme uuden tapaamisen 
päätöstilaisuuden jälkeen.

Loppuhaasttattelut

Paikka ja aika: Toinen harjoittelukodeista 29.10.2017 klo 17-18.30
Osallistujat: Nuoret

Tapasimme toisen nuoren asunnossa, jossa nuoret tekivät alussa tehdyn 
kyselyn uudestaan. Olin myös tehnyt tapaamiseen lappuja, joihin olin kir-
joittanut erilaisia kotiin liittyviä sanoja, joista nuoret saivat valita itselleen 
kolme tärkeintä sanaa, jotka liittävät kotiin. Tämän tehtävän ja kyselyn poh-
jalta lähdimme keskustelemaan kodista. Lisäksi haastattelin nuoria heidän 
kokemuksistaan projektista ja kodista.
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Toisen nuoren asuntoon hankittiin peilipöytä aamurutiinien nopeuttamiseksi.
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K O T I P R O J E K T I – K Y S E L Y – L U O T T A M U K S E L L I N E N

Päivämäärä:

Nimi:

Ikä:

Missä kaikkialla olet asunut? (esim. kaupungissa, kerrostalossa, ulkomailla, yksin, vuokralla jne.)

N Y K Y I N E N A S U N T O N I

Missä asut tällä hetkellä? (kaupunki, kaupunginosa, kunta)

Millaisessa asunnossa / talossa / paikassa asut nyt? (esim. yksiö kerrostalossa)

Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asunnossasi / paikassa?

Kuinka paljon aikaa vietät asunnossasi?

Kuinka usein kutsut vieraita kylään? 

Mikä on lempipaikkasi asunnossasi?

Mikä on lempipaikkasi kotikaupungissasi tai -paikkakunnallasi?

Liite 2 – Alku- ja loppukyselylomake 
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Mikä on lempiesineesi asunnossasi?

Onko sinulla viherkasveja asunnossasi?

Onko sinulla asunnossasi tauluja tai julisteita?

Onko sinulla lemmikkejä? Onko sinulla joskus ollut lemmikkejä?

Mitä haluaisit muuttaa asunnossasi?

Millaisia rutiineja sinulla on asunnossasi tai lähiympäristössäsi?

Oletko tutustunut naapureihisi?

Onko asuntosi sopivan kokoinen?

Onko asunnollasi hyvä sijainti?

Mitä naapurustosi palveluita käytät?

Pidätkö asunnostasi?

Tunnetko itsesi turvalliseksi asunnossasi?
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M I L L A I N E N O N U N E L M A K O T I S I ?

Missä unelmakotisi sijaitsisi?

Miten haluaisit asua?

Minkä kokoisessa asunnossa haluaisit asua ja keiden kanssa:

Missä kerroksessa haluaisit asua? (esim. maantasossa, ylimmässä kerroksessa, jne)

Minkälaisen näkymän haluaisit nähdä ikkunastasi?

Mitä palveluita haluisit kotisi lähelle?

Jatka seuraavia lauseita:

Asuisin mieluiten...

Kotini sijaitsisi...

Sen rakennusmateriaalit olisivat...

Ja sen värit olisivat...

Lähistöllä olisi...
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Alueella olisi seuraavia luonnonelementtejä...

Matkustan töihin mieluiten...

Viihdyn asunnossa jossa on...

Mielestäni asunnossa pitää olla...

Mitkä esineet saavat sinut tuntemaan itsesi kotoisaksi?

Mitkä paikat saavat sinut tuntemaan itsesi kotoisaksi?

Ketkä ihmiset saavat sinut tuntemaan itsesi kotoisaksi?

Mitkä tavat saavat sinut tuntemaan itsesi kotoisaksi?

Mitkä muut asiat saavat sinut tuntemaan itsesi kotoisaksi?

Minne saavut kun palaat kotiin?

Kerro lyhyesti mitä koti merkitsee sinulle?
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NUORTEN TUTKIMUSLUPALOMAKE

Teen diplomityötä kodin teemasta ja nuorten kanssa toteutetusta projektista ”Asunnosta kodiksi  –
nuorisokotilasten voimaannuttaminen oman asunnon sisustusprojektin kautta” Aalto-yliopiston arkkitehtuurin 
laitokselle.

Projekti on toteutettu yhteistyössä nuorten kanssa ja he ovat osallistuneet projektiin vapaaehtoisesti. Kaikki 
projektista saatu aineisto on luottamuksellista eikä henkilötietoja käytetä diplomityössä. Valokuville pyydetään 
erikseen lupaa käytettäväksi diplomityössä.

Pyydän lupaa projektin, työskentelyn, keskusteluiden ja haastatteluiden käytöstä diplomityössä.

TUTKIMUSLUPA

Nimi _________________________________________

___ annan luvan

___ en anna lupaa 

käyttää projektia osana diplomityötä ja tutkimusta kodin aiheesta

Allekirjoitus ____________________________________________

Nimen selvennys

Päiväys ____________________________

Jere Keskinen
jere@arkki.net
jere.keskinen@aalto.fi

Liite 3 – Tutkimus ja kuvausluvat
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KUVIEN KÄYTTÖLUPA DIPLOMITYÖSSÄ

Arkki on vuonna 2017 toteuttanut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry:n nuorisokoti 
Marjiksen nuorten kanssa projektin, jossa on tutustuttu kodin aihepiiriin arkkitehtuurin näkökulmasta. 
”Asunnosta kodiksi – nuorisokotilasten voimaannuttaminen oman asunnon sisustusprojektin kautta” nimellä 
kulkeva projektin tarkoituksena oli käsitellä kodin teemaa nuorten kanssa ja toteuttaa käytännönläheinen 
sisustus- tai remonttiprojekti nuorten kodeissa. Projektin tavoitteena oli vahvistaa nuorten identiteettiä ja auttaa 
itsenäistymisprosessissa.

Arkin palkkaamana ohjaajana toimi tekniikan kandidaatti (arkkitehtuuri) Jere Keskinen, joka veti ja toteutti 
projektin yhteistyössä nuorisokodin ja nuorten kanssa.

Teen kodin teemasta ja nuorten kanssa toteutetusta projektista myös diplomityötä Aalto-yliopiston 
arkkitehtuurin laitokselle ja pyydän lupaa käyttää sinun kotisi sisustusprojektin aikana sinusta ja 
työskentelystä sekä asunnoista ja otettuja kuvia osana diplomityötäni.

KUVIEN KÄYTTÖLUPA

Nimi _________________________________________

___ annan luvan

___ en anna lupaa 

käyttää itsestäni, työskentelystäni ja töistä otettuja kuvia yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Allekirjoitus ____________________________________________

Nimen selvennys

Päiväys ____________________________

Jere Keskinen
jere@arkki.net
jere.keskinen@aalto.fi
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Liite 4 – Arkin avustushakemus ja hankesuunnitelma projektille

1

Avustushakemus Kulttuurin hyvinvointivaikutusten avustukset yhteisöille / Taike 2017

Asunnosta kodiksi 
– nuorisokotilasten voimaannuttaminen oman asunnon sisustusprojektin kautta

Arkkitehtuurikoulu Arkki anoo avustusta projektin toteuttamiseen syksyllä 2017

hankesuunnitelma (kerro tarkemmin mitä, missä, milloin)

Tässä projektissa pyritään psykologisen pääoman ja hyvän itsetunnon lisäämiseen oman tilan 
haltuunottamisen kautta, oman asunnon sisustussuunnittelun, remontoinnin ja sisustamisen avulla. 
Kukin osallistuja muokkaa 1:1 omasta harjoitteluasunnostaan unelmiensa kodin omien toiveidensa ja 
suunnitelmiensa mukaisesti. 

Projektissa nuoret työskentelevät yhdessä ammattilaisen ohjauksessa ja yhteistyössä, kukin valitsemastaan 
lähtökohdasta käsin pyrkien omaan tavoitteeseensa. Arkkitehtuurin ja sisustuksen ammattilainen opettaa 
nuorille ammattin ja suunnitteluun liittyviä perusasioita, ja sen jälkeen työskentelee heidän kanssaan 
yksilölähtöisesti ohjaten, avustaen ja tukien kutakin henkilökohtaisesti omassa asunnon muutoksen 
suunnittelutyössä. Tämän jälkeen ohjaaja(t) auttaa nuoria itse löytämään muutokseen tarvittavat 
rakennusmateriaalit ja välineet, sekä mahdolliset verhot ja kalusteet.
Ammattisuunnittelija tietää, mitkä ovat realistisia ja toteutuskelpoisia keinoja tilan muokkaamiseksi itse. Esim. 
valaistus, maalit ja sisustuskankaat ovat helppoja ja toteutuskelpoisia välineitä muutosten tekemiseen 
kohtuullisella työllä ja hinnalla.

Projekti toteutetaan syksyllä 2017.

Kuvaile hankkeen ideat ja tavoitteet

Projektin ideana on, että oma koti toimii tervehdyttävänä ympäristönä oman osallistumisen kautta ja lisää 
vaikeassa tilanteessa olevan nuoren hyvinvointia. 

Projektissa suunniteltava ja pilotoitava toimintamalli tulee edistämään nuorisokotilasten hyvinvointia. Projekti 
työllistää sisustus- ja arkkitehtuurialan ammattilaisia ja osallistaa nuoria ”potilaita”. Oman tilan haltuunoton 
kautta muutetaan asunto kodiksi, ja edistetään paranemisprosessia.

Koti on meille kaikille tärkeä asia, siitä kertovat vaikkapa lukuisat sisustuslehdet ja suositut sisustusohjelmat. 
Kodilla on meille kaikille tärkeä psykologinen merkitys. Nuorisokotilapsille harjoituskodilla on vielä paljon 
suurempi symboliarvo kuin kotona asuville lapsille ja nuorille. Tällaisessa elämäntilanteessa olevalle nuorelle 
koti symboloi esimerkiksi turvaa, selviytymistä ja itsenäistä tulevaisuutta. Käänteisesti ajatellen: luomalla 
merkityksellinen tila tai koti, voidaan tukea turvallisuuden ja autonomian tunnetta, ja sitä kautta 
itseluottamusta, tulevaisuususkoa ja identiteetin kasvua. Yksilön hyvinvoinnin kautta kumpuaa vahvempia 
psykologisia resursseja. Psykologinen pääoma koostuu neljästä ulottuvuudesta: tulevaisuususkosta, 
optimismista, sinnikkyydestä ja itseluottamuksesta.

Koti käsitteenä
Asunto tarjoaa asukkaalle kotipaikan maailmassa. Asunnolla on muodollisten ja mitattavien ominaisuuksien 
lisäksi psyyke ja sielu. 
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Mikä tekee asunnosta kodin? Koti on jotakin enemmän kuin pelkkä asunto, kuten sanoistakin välittyy (myös 
engl. house / home). Asunto on asumiseen liittyvä fyysinen tila, kun taas kotiin liitetään tunnetila ja paikan 
haltuunotto, ihmissuhteet jne. Koti on järjestyksen luoja, identiteetin rakentaja ja paikka, jossa voi kiinnittyä 
ihmisiin, paikkaan menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Turvallisuuden ja autonomian tunne kotona mahdollistaa 
tulevaisuuden suunnittelun ja identiteetin kasvun. (Dovey 195, 35-44)

Kodilla on fyysisenä tilana olemisen lisäksi psykologinen ja sosiaalinen merkitys. Asuminen on asunnon 
kodiksi tekemistä, jolloin tilan ja ihmisen suhde on vuorovaikutteinen. Tilan, kodin tai asunnon kokemiseen 
liittyy aina tunne, joko positiivinen tai negatiivinen. (Perla Korosec-Serfaty, 1985, 67-68) 
Tila tai asunto täytyy kokea tunnetasolla omaksi, ennen kuin sitä voi pitää kotina. Jos ihmisellä ei ole 
mahdollisuutta valita kotiansa, tarvitaan muita keinoja vaikuttaa koettuun tunnetilaan ja paikkasuhteeseen.

Psykologinen pääoma
Psykologisessa pääomassa on kyse yksilön ajattelun, käyttäytymisen ja hyvinvoinnin kautta kumpuavista
psykologisista resursseista, joita voidaan kehittää ja valmentaa. Psykologinen pääoma koostuu neljästä 
ulottuvuudesta eli ns. TOSI-mallista: tulevaisuususkosta, optimismista, sinnikkyydestä ja itseluottamuksesta. 
[…] Psykologisella pääomalla on väliä. Sillä on tutkimusten mukaan yhteys psyykkiseen hyvinvointiin, elämän 
tyytyväisyyteen, hyvään työsuoritukseen sekä pidempiaikaiseen sitoutumiseen omaan työnantajaan. 
(Positiivinen psykologia 2014.)

Kenelle hanke on suunnattu

Pilottiprojektissa on tarkoitus toimia pienen ryhmän kanssa nuoria, jotka ovat itsenäistymisvaiheen 
kynnyksellä, ja siirtymässä nuorisokodista harjoitelukotiin. Harjoittelukodissa valmennetaan nuoria oman 
elämän alkuun.
Projekti toteutetaan syksyllä 2017.
Projekti kestää kolmesta viiteen kuukautta, riippuen osallistujien aikatauluista, toiveista, ja siitä, mihin 
suuntaan he tätä ideaa kehittävät. Uskomme, että arkkitehtuurin keinoin voidaan vahvasti tukea näiden 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa, tarjota heille voimallisia keinoja oman elämän haltuunottoon, 
sekä lisäksi opettaa heille tietotaitoa tilasuunnittelusta.

Tämän pilottihankkeen perusteella saadaan merkittävää tietoa konseptin toimivuudesta, ja uskomme että 
tulokset ovat erittäin positiiviset ja kannustavat laajentamaan hanketta tulevaisuudessa.

Riippuen projektiin osallistuvien nuorten ideoista ja suunnitelmista, Arkin henkilökunta etsii tarvittavia asioita, 
neuvottelee eri liikkeiden kanssa materiaalilahjoituksista ja alennuksista, sekä auttaa hankintojen 
suorittamisessa ja kustannuksissa. Projektin vetäjä(t) osallistuvat myös toteutusvaiheeseen yhdessä 
nuoren/nuorten kanssa. Mikäli osallistujat päätyvät sellaiseen vaihtoehtoon, kunkin asunnon remontti 
toteutetaan yhdessä yhteistyönä. Mikäli he päätyvät toiseen vaihtoehtoon, kukin toteuttaa itse oman 
asuntonsa muutostyöt.

Arvioi hankkeen vaikuttavuutta taiteenalan/kulttuurin kentässä

Hanke on mielestämme kiinnostava, sillä sisustusarkkitehtuurin ja arkkitehtuurin alalla ei ole yhtä paljon 
kuin taidealoilla tutkittu ja kokeiltu alojen mahdollisuuksia tuottaa hyvinvointia yksilön mittakaavassa.
Tokihan on kiistatonta, että arkkitehtuuri ja ympäristö luovat arjen toimintaympäristömme ja vaikuttavat 
merkittävällä tavalla hyvinvointiimme. Aiheesta voisi käydä enemmän keskustelua, ja tehdä kokeiluja 
Suomessa, ja projekteja voisi näkyvämmin toteuttaa myös tätä näkökulmaa korostaen.
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Tässä projektissa keskitytään pieneen tilalliseen yksikköön, sisältilaan. Tilaa muokataan ammattilaisen 
avulla asiakkaan toiveiden mukaan. Oleellista on potilaan itsensä osallistuminen tilan muutamiseen 
ammattilaisen kanssa, ja toiminnan psykologinen ja symbolinen puoli. Uskomme, että on tärkeää 
käsitellä tilojen merkitystä hyvinvoinnille.

Uskomme, että pilottiprojekti tuottaa kiinnostavia kokemuksia ja että samaa mallia voidaan toistaa jatkossa.

Sovitut yhteistyökumppani:

Projekti toteutetaan yhdessä itsnäistymisvaiheen nuorten asumisharjoittelun yksikössä tai nuorisokodin 
puolella. Mikäli projekti toteutuu apurahan turvin, solmitaan yhteistyösopimus sopivan yksikön kanssa, joka 
voi olla joku kymmenestä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen alaisesta yksiköstä pääkaupunkiseudulla, 
tai MLL:n nuorisokoti Marjis tai Korkkis.

Harjoittelukodit
Harjoittelukodin perustehtävä on tarjota koti ja pitää huolta nuorista, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua 
omassa kodissaan. Harjoittelukodin tavoitteena on auttaa nuoret oman elämän alkuun itseensä ja 
yhteiskuntaan luottavina: kykenevinä toimimaan omaksi parhaakseen ja hakemaan tarvittaessa apua. 
Elämässä selviytymisessä tärkeinä nähdään riittävän hyvä itsetuntemus ja omanarvontunto, henkilökohtaisen 
ja sosiaalisen vastuun tunto sekä omasta toimeentulosta huolehtimisessa välttämättömät taidot




